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DOROTA CIECHANOWSKA

Kultura studiowania 

Termin kultura jest okre leniem zamierzonego dzia ania cz owie-
ka w celu polepszenia czego . Tak historycznie zarysowa o si  zna-
czenie tego poj cia. Dla staro ytnych rzymian cultura by a upraw
roli, jednak Cyceron w Rozprawach toska skich nazwa  filozofi
mianem cultura animi, czyli uprawianie umys u i termin cultura
zacz  oznacza  od tego czasu wszelkie dzia ania, które prowadz  do 
doskonalenia, kszta cenia i ogólnie mówi c poprawy stanu rzeczy. 
U staro ytnych Greków podobne znaczenie nadawano poj ciu pelo-
mai. Oznacza  ono mia o podejmowanie wysi ku w celu doskonale-
nia ducha cz owieka. Odpowiednikiem cultury w wiecie greckim 
by a paideia, która uosabia a w sobie kszta towanie idea u cz owie-
cze stwa. Kultura oznacza wszelkie dzia ania, za pomoc  których 
cz owiek doskonali swe zdolno ci. Przegl daj c historycznie zmie-
niaj cy si  zakres znaczeniowy tego terminu nale y zauwa y , e
zawsze nawi zywa  on do celowych dzia a  ludzkich i dotyczy  efek-
tów tych e dzia a . W XVIII wieku pojawia si  znaczenie kultury 
nadaj ce jej wymiar uszlachetnienia rozumu poprzez wyzbycie si
przes dów. Tak e obecnie terminowi kultura nadaje si  znaczenie 
pozytywnie warto ciuj ce, nazywaj c na przyk ad osob  kulturaln
tak , która zachowuje si  poprawnie czyli szanuje potrzeby, pogl dy
i uczucia innych, jest oczytana i obyta w wiecie. 
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Kultur  stanowi  mog  tylko te zachowania, które s  wspólne dla 
du ej zbiorowo ci, a zatem zachowania jednostkowe nie nale  do 
elementów kultury. Co wa ne, jest ona intencjonalnym dzie em cz o-
wieka. Istot  kultury jest to, e zachowania na ni  si  sk adaj ce
wynikaj  z procesu uczenia si , czyli nabywania spo ecznego, a nie 
z wrodzonych instynktów. Przekaz tre ci dokonuje si  w postaci wia-
domo ci, których ludzie powinni si  nauczy  zgodnie z panuj cymi 
przekonaniami. Kultury si  uczymy. Wyuczenie si  kultury polega 
na zdobywaniu wiedzy potrzebnej do funkcjonowania spo ecznego, 
na które sk ada si  zaspokajanie potrzeb zgodnie z systemem warto-
ci, norm moralnych i prawnych. Zachowania kulturowe odznaczaj

si  powtarzalno ci , dlatego gdy mówimy o kulturze rozpatrujemy te 
zjawiska, które s  regularne. Nale  do nich zachowania, prze ycia 
oraz ich efekty, które daj  si  wyodr bni  jako swoiste w danej spo-
eczno ci, przy czym ich powtarzalno  zale na jest od charakteru 

czynno ci i nie musi polega  na codziennym wyst powaniu tych 
samych zachowa . Mówimy w takim wypadku o wzorach kulturo-
wych swoistych dla danej zbiorowo ci. Regularno  zachowa  ludz-
kich, która doprowadzi a do tego, e sta y si  one nawykiem spo ecz-
nym jest jednym z wyznaczników kultury. Do dalszych zaliczamy 
dzia ania, wytwory tych dzia a , postawy, warto ci i nawyki, które 
wspólnie stanowi  wzgl dnie zintegrowan  ca o . Aby mówi  o kul-
turze, nale y pami ta , e zachodzi wzajemna zale no  pomi dzy
cz owiekiem i kultur : cz owiek tworzy kultur , a jednocze nie kultura 
wp ywa i kszta tuje cz owieka. Kultura funkcjonuje w zbiorowo ci, 
definiuj c charakter wspó istnienia i organizacji ycia zbiorowego. 
Stanowi efekt kumulowania si  do wiadcze  spo ecznych, ich przeni-
kania pomi dzy lud mi w ramach interakcji oraz w czasie w wyniku 
przekazu pokoleniowego. 

Wzmiankowane wy ej elementy sk adaj  si  na szerokie uj cie 
kultury, które odzwierciedla definicja Antoniny K oskowskiej, we-
d ug której kultura „to wzgl dnie zintegrowana ca o  obejmuj c
zachowania ludzi przebiegaj ce wed ug wspólnych dla zbiorowo ci 
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spo ecznej wzorów wykszta conych i przyswajanych w toku interak-
cji oraz zawieraj ce wytwory takich zachowa ”1.

Zostawiaj c socjologom, antropologom i pedagogom kultury szcze-
gó owe analizy kategorii i zjawisk zwi zanych z kultur  wydob d my 
te, które stanowi  mog  struktur  organizuj c  my lenie na temat 
kultury studiowania. 

Aby móc mówi  o studiowaniu jako o zjawisku kulturowym nale-
y wyodr bni  jego nast puj ce sk adowe: 

– zachowania swoiste dla du ej zbiorowo ci, czyli zachowania 
charakterystyczne dla zbiorowo ci akademickiej, a szczególnie 
dla studentów; 

– wzory zachowa  i prezentowane postawy studentów wyst pu-
j ce regularnie w spo eczno ci akademickiej i b d ce nawy-
kiem spo ecznym, wynik e z pe nienia roli spo ecznej studenta; 

– efekty i wytwory tych e zachowa  studenta; 
– charakter wspó istnienia spo eczno ci akademickiej i organiza-

cja ycia studenta. 
Analiza kultury studiowania wymaga okre lenia obu pól poj -

ciowych wchodz cych w jej sk ad. Kategoria kultury odnosi si  tutaj 
do studiowania, czyli do zespo u czynno ci, które sk adaj  si  na 
pe nienie roli studenta. Kim zatem jest student? Pytanie tak zadane 
wydaje si  by  zbytecznym. W niewielu tekstach, w których tytu ach 
znajduje si  s owo ‘student’, znajdziemy charakterystyk  przedmiotu 
bada 2. Ka dy wie, kim jest student, jakie s  jego zadania i na czym 
polega specyfika bycia studentem. Student dzisiejszy nie jest m o-
dym intelektualist  czasów mi dzywojennych XX wieku, równie

1 A. K oskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 1983, s. 40. 
2 Dla przyk adu w ksi ce E. Kubiak-Szymborskiej – Podmiotowo  m odzie y

akademickiej, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003 — znajduje si  inte-
resuj ca charakterystyka studentów; znajdujemy j  równie  w ksi kach: 
K. Jaskot, wiadomo  indywidualnego rozwoju studentów w trakcie stu-
diów. Raport z bada , Uniwersytet Szczeci ski, Instytut Pedagogiki, Szczecin 
1994; K. Jaskot, Grupy studenckie. Studium pedagogiczne grup studenckich,
Rozprawy i Studia, T. CCCLXXXIX/215. Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 
1996.  
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charakterystyka studenta z lat osiemdziesi tych XX wieku wyda si
ju  nieaktualna. 

Przyj o si  rozpatrywa  edukacj  uniwersyteck  jako fenomen 
kilku po czonych elementów: uniwersytetu ze swoj  ide , przes a-
niem, zadaniami i rol  na rynku ekonomicznym, procesu kszta cenia 
akademickiego rozpatrywanym g ównie na p aszczy nie rozwa a
teoretycznych oraz tworzenia wiedzy naukowej i prowadzenia bada
naukowych na uczelniach wy szych. Student jako najbardziej istotny 
element funkcjonowania uczelni wy szej nie stanowi przedmiotu 
rozwa a  naukowych, jak cz sto inne wymiary funkcjonowania 
uczelni wy szej. 

Rozwa ania o studentach zwyczajowo dotycz  ludzi m odych.
W wi kszo ci rozwa a  na temat studenta nie jest rozszerzana ta 
kategoria na osoby studiuj ce w trybie zaocznym lub uzupe niaj ce
ju  zdobyte wykszta cenie. W rozumieniu powszechnym student to 
cz owiek m ody, który niedawno sko czy  nauk  w szkole redniej.

Okres kszta cenia akademickiego studenta studiów stacjonar-
nych, b d cego w wieku 19–24–28 lat, to czas dynamicznych prze-
mian rozwojowych jednostki. Na ten okres przypada optimum wy-
dajno ci intelektualnej. Psychologia rozwojowa podkre la, e w tym 
czasie wyst puje szczyt mo liwo ci poznawczych, najwy sza wydaj-
no  pami ci oraz najwi ksza plastyczno  my lenia i elastyczno
w kszta towaniu nawyków. Procesy nabywania wiadomo ci przebie-
gaj  bez konieczno ci kierowania i kontrolowania, a tak e wzrasta 
zdolno  my lenia krytycznego. Jednocze nie jednak osobowo  nie 
jest jeszcze ukszta towana. Podczas studiów nast puje krystalizowa-
nie si  systemu warto ci, przekona  i postaw. „Przebywaj ca w uczel-
ni m odzie  jest pod wieloma wzgl dami ju  ukszta towana w wyni-
ku wcze niej zachodz cych procesów socjalizacji. W sensie prawnym 
osi ga dojrza o  i samodzielno . W rzeczywisto ci jednak pozosta-
je ona w okresie intensywnego rozwoju, a jej dojrza o  jest w trakcie 
„stawania si ”. Istniej  bowiem dziedziny osobowo ci, niezwykle 
wa ne dla ycia jednostki, których rozwój nast puje i osi ga pe ni
w a nie w tym okresie ycia, a które mog  by  kszta towane i wyko-
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rzystywane przez uczelni  z my l  o rozwoju osobowo ci studiuj -
cych”3. Student znajduje si  w okresie rozwojowym wczesnej doro-
s o ci i mo emy go przyporz dkowa  do kategorii m ody doros y.
Kszta tuje on swoj  przysz o  zdobywaj c wykszta cenie i zawód oraz 
próbuje znale  swoje miejsce w strukturach spo ecznych. Cz sto
zak ada swoj  rodzin  nie osi gaj c jeszcze niezale no ci materialnej. 

Rozpoczynaj c studia m ody cz owiek wchodzi w now  dla siebie 
rol  spo eczn . Osi ga j , b d  nabywa jako rodzaj wyró nienia 
spo ecznego. Oczekiwania, jakie wi  si  z t  rol  wynikaj  przede 
wszystkim z formalnych wymaga . Student to cz owiek (nie zawsze 
m ody, je li to student zaoczny), który wykaza  swoje kompetencje 
intelektualne w postaci zdania egzaminu dojrza o ci i spe nienia 
wymaga  uczelni odno nie kandydatów na konkretny kierunek 
studiów. Niestety min y ju  te czasy, gdy liczba osób, które dosta y
si  na studia by a limitowana wysokimi wymaganiami i mniejsz  ni
dzi  ilo ci  miejsc, w zwi zku z czym status spo eczny studenta by
wysoki. Obecnie, w miar  upowszechniania si  kszta cenia na po-
ziomie wy szym i mo liwo ci  studiowania na uczelniach prywat-
nych, gdzie wymagania formalne s  zredukowane do absolutnego 
minimum, zmienia si  zakres i tre  roli spo ecznej studenta. 

Dostanie si  na studia (oboj tnie w jakim trybie) definiuje ucze-
nie si  roli studenta4 i zwi zane z tym wchodzenie w t  rol  nie 
stopniowo, niepostrze enie, poprzez na ladownictwo i przejmowa-
nie norm i zachowa  od osób, które si  obserwuje i na laduje (jak na 
przyk ad wchodzenie w rol  rodzica nast puje poprzez zabawy tema-
tyczne od okresu przedszkolnego), ale bardzo szybko. Studentem 
staje si  absolwent szko y redniej, co prawda z w asnego wyboru, 
ale jednak nagle. agodne wchodzenie w t  rol  nie jest mo liwe. 

3 K. Jaskot, wiadomo  indywidualnego rozwoju studentów w trakcie stu-
diów. Raport z bada , Uniwersytet Szczeci ski, Instytut Pedagogiki, Szczecin 
1994, s. 8. 

4 J.H. Turner, Socjologia. Podstawowe poj cia i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, 
Pozna  1994. 
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Rola spo eczna to okre lone zachowanie jednostki wynikaj ce ze 
statusu spo ecznego, w tym wypadku osi gni tego przez dan  osob .
Podejmuj c decyzj , o podj ciu studiów m ody cz owiek ma wyobra-
enie kim jest student i jakie elementy sk adaj  si  na rol  spo eczn

studenta. Warto zastanowi  si , z jakich róde  ucze  czerpie t  wie-
dz  i jakie wyznaczniki w ich opinii stanowi  o byciu studentem. 

Bycie nim to pe nienie pewnych obowi zków, to przys uguj ce 
studentom prawa, to zespó  oczekiwa  kierowanych w ich stron , to 
— jak mówi J. Szczepa ski — wzgl dnie sta y i wewn trznie spójny 
system zachowa , b d cych reakcjami na zachowania innych osób. 
Bycie studentem to tak e pewne uprawnienia, pewne wolno ci stu-
denckie, czasami opatrznie przez studentów interpretowane i wyko-
rzystywane. Realizuj c pewn  rol  spo eczn  niejako jest si  zobo-
wi zanym do zachowania w okre lony sposób, do prezentowania 
okre lonych warto ci i postaw. Spo ecznie wytwarza si  pewien 
wzorzec roli spo ecznej cz sto nieu wiadomiony. Swoisto  pe nie-
nia pewnej roli zauwa a si  cz sto dopiero w konfrontacji w asnych 
zachowa  i „oczywisto ci” z „oczywisto ciami” innych osób lub in-
nych kultur. Swoisto  bycia studentem zasadza si  mi dzy innymi 
na tym, e m odzi ludzie d  usilnie do tego, aby w aden sposób 
nie mylono ich z uczniami szkó rednich i osobami nie b d cymi 
studentami. Chc  zademonstrowa  swoj  doros o  i autonomi .
Niebywale wa ne jest dla studentów, e traktuje si  ich jak osoby 
doros e. Forma zwracania si  do studentów przez nauczycieli aka-
demickich stanowi dla wi kszo ci pocz tkowo nowe, ale bardzo mile 
do wiadczenie. Znacz cy odsetek ankietowanych studentów pierw-
szych lat wskazuje na ten element. Czuj  dzi ki temu si  doro li.
Natomiast ju  dowolno  w realizowaniu swych obecno ci na wyk a-
dach okazuje si  marnym sprawdzianem ich autonomii, bo korzysta-
j  z niej cz sto niefrasobliwie i pocz tkowo bezrefleksyjnie. Tak e
otoczenie oczekuje od nich, e b d  zachowywa  si  zgodnie z pew-
nym wzorcem post powania i e margines indywidualnej dowolno-
ci w zakresie odgrywania tej roli nie b dzie zbyt du y. Pe nienie roli 

spo ecznej w szybkim czasie prowadzi do identyfikowania si  z ni .
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Modyfikacji ulega sposób my lenia, samoocena i zachowanie. Ocze-
kiwania rodowiska oraz proces identyfikacji z rol  stwarzaj rol
studenta jako pewne zadanie do realizacji. B d c cz onkiem grupy 
studenckiej student podlega mechanizmom, które reguluj  funkcjo-
nowanie grupy spo ecznej. Nale  do niech wspólne ustalone normy, 
wspólny cel, poczucie wspólnoty i rozwini ta struktura. Drugim 
komponentem roli jest czynnik osobowo ciowy. Stanowi  go normy, 
warto ci, nakazy i wymogi, które b d c przedmiotem oczekiwa
rodowiska wchodz  w sk ad strukturalnych nakazów roli i zostaj

przez jednostk  przyj te za w asne. Czynnik osobowo ciowy ma 
wp yw na indywidualne interpretowanie roli studenta. Zachowanie, 
czyli odegranie roli, jest prezentacj  indywidualnej jej koncepcji. 
Zdeterminowane jest to zarówno przez oddzia ywanie struktury 
spo ecznej grupy, jak i sposób interpretacji norm okre laj cych role 
przez dan  osob . Niestety cz sto rodowisko studenckie kreuje 
wzór zachowania, który przedk ada swobody nad obowi zek oraz 
„zdobywanie” zalicze  nad rzetelno  studiowania. 

Przywo uj c na my l poj cie kultura studiowania jako pierwsze 
skojarzenie pojawia si  poj cie kultura studencka. Kondycja kultu-
ralna studentów zawsze stanowi a wyró nik tej grupy spo ród in-
nych rodowisk. Kultura studencka jako zjawisko owiana by a wr cz 
legend . Nazwa powsta a w latach powojennych dla okre lenia wy-
ró niaj cej si  grupy spo ecznej. Powstawa y kluby studenckie, ka-
barety, zespo y muzyczne i teatry, które z czasem nabiera y kultowe-
go znaczenia. Budowa y one swoj  to samo  na potencjale intelek-
tualnym studentów, którzy wyra ali w twórczy sposób swój stosunek 
do socjalistycznej rzeczywisto ci. Kultura studencka stanowi a for-
poczt  zmian, by a wyrazicielem buntu spo ecznego. Czas studiów 
by  szczególnie czasem twórczych odkry  i studiowania z pasj , a y-
cie intelektualne rodowisk kwit o tam, gdzie istnia y o rodki aka-
demickie. Studiowanie by o przywilejem, poniewa  studiowali nie-
liczni — st d presti  i nale yty stosunek do wysi ku intelektualnego. 
Bycie studentem wi za o si  równie  z pewnym stylem bycia i ubie-
rania. Mo na powiedzie , e studenci stanowili elit  spo eczn .
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Niestety po 1989 roku bardzo wiele si  zmieni o. By  mo e zmie-
ni a si  motywacja dzia ania grup studenckich, ale zauwa alny jest 
fakt, e kultura studencka zacz a umiera . Bycie studentem w mi-
nionej dobie czone by o z prezentowaniem okre lonej postawy, 
niesieniem pos annictwa, przejawianiem okre lonego stylu ycia. 
Warunki rynkowe stworzy y studenta, który nie „studiuje”, ale „in-
westuje” w swoj  przysz o . Du a dost pno  studiów, w tym stu-
diów zaocznych, zdalnych, spowodowa a mod  na gromadzenie dy-
plomów i certyfikatów. Pracodawcy zatrudniaj c absolwenta stu-
diów od razu domagaj  si  sta u, wi c zapobiegliwi studenci zabie-
gaj  o sta e ju  na studiach, cz sto pracuj  podczas studiów. Pogo
za „za wiadczeniami” sp yci a jako  studiowania, nie pozostawiaj c
czasu na uczestnictwo w kulturze, a tym bardziej na jej tworzenie. 
Student przesta  by  kojarzony z elit  spo eczn . Poj cie „kultura
studencka” nie wi e si  ju  wy cznie z wnoszeniem warto ciowych 
jako ci w ycie spo eczne. rodowiska akademickie zabiegaj  o przy-
wrócenie jako ci i wymiaru kultury akademickiej, ale zmiany eko-
nomiczne i spo eczne wydaj  si  zmienia  bezpowrotnie wcze niej-
szy jej charakter. 

Kultura osobista to jako  cz owieka dzi  uznawana za elitarn .
To wysoki poziom edukacji ogólnej, to sposób, w jaki si  odnosimy 
do innych ludzi, jak komu  okazujemy szacunek. Kultura osobista to 
poszanowanie zdania innych, to otwarto  na wiat i ludzi, to obycie 
w wiecie, gusty artystyczne, sposób wys awiania si . Kszta tuje j
przede wszystkim rodzina i rodowisko, w którym si  wzrasta. 
Ogromne znaczenie maj  instytucje kszta cenia, a w ród nich oczywi-
cie uczelnia wy sza. Jest to miejsce, gdzie spotykaj  si  pracownicy 

nauki i studenci — ludzie, którzy pragn  rozwija  si  i dalej kszta ci .
Kultura bycia w rodowisku akademickim stanowi  powinna wyró -
nik w spo ecze stwie. Bycie studentem kojarzy  si  powinno z pre-
zentowaniem wysokich standardów moralnych, zaanga owaniem 
spo ecznym, otwarto ci  na wiat i jego bogat  ró norodno .

Cho  sformu owanie „kultura studiowania” nie pojawia si  w tek-
cie Kazimierza Twardowskiego „O dostoje stwie uniwersytetu”, to 
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ka dy czytelnik tego p omiennego przemówienia czuje si  poch oni -
ty w a nie dostoje stwem uniwersytetu, a w jego ramach, kultur
bycia w tej akademickiej spo eczno ci. Kultura studiowania dla 
Twardowskiego to szczytne s u enie prawdzie obiektywnej, wymaga-
j ca kwalifikacji intelektualnych i wiedzy fachowej. M odzie  uni-
wersytecka dost piwszy zaszczytu d enia do poznania prawdy, któ-
ra nie s u y niczyim interesom, czuje do niej nale yt  cze . Ostro -
no  i nale yty stosunek krytyczny wykazywany we wszelkich zabie-
gach i rozwa aniach m odzie y mia  zagwarantowa  obiektywno
podej cia do zagadnie  naukowych bez ulegania sympatiom i anty-
patiom. D enie do jedynej prawdy mia o jednoczy  m odzie , od-
sun  na bok ró nice ich dziel ce, gdy  d enie do niej wyznacza 
wspólny grunt rozwoju. „M odzie  owiana naukow  i badawcz
atmosfer  Uniwersytetu uczy si  we wszystkiem szuka  prawdy 
obiektywnej, zamiast ulega  pi knie brzmi cym has om i wpada  w 
sieci ró nych owców dusz”5. Umi owanie prawdy jako czyste i ni-
czym niezm cone d enie do samodoskonalenia mia o by  pot -
nym czynnikiem wychowuj cym m odych ludzi, którzy wzajemnie 
si  rozumiej  i s  dla siebie wyrozumiali; którzy s  zdolni do takiego 
wspó dzia ania, gdzie wzgl dy rzeczowe góruj  nad osobistymi, 
a wspólny interes góruje na interesem jednostkowym6. Wymiar kul-
tury Uniwersytetu, a w nim profesorów i docentów, zasadza si  zda-
niem Twardowskiego w pracy wychowawczej oraz nauczycielskiej, 
czyli wdra aniu do umi owania prawdy jako celu pracy wychowaw-
czej i wyrobieniu w studentach umiej tno ci my lenia i badania 
naukowego. 

Kultura organizacyjna uczelni wy szej jako rodowiska pracy, 
rozwoju i badania naukowego ma ogromne znaczenie dla przebiegu 
i jako ci procesu studiowania. Zaanga owanie w proces budowania 
wiedzy pracowników nauki zale y od warunków pracy, atmosfery na 

5 K. Twardowski, O dostoje stwie uniwersytetu, Rolnicza Drukarnia i Ksi garnia 
Nak adowa pod zarz dem Jana Kuglina, Pozna  1930, s. 13. 

6 Ibidem, s. 14. 
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uczelni i zintegrowania rodowiska naukowego. Usilne starania 
dorównania Europie w zakresie jako ci tworzenia nauki i rozwoju 
naukowego pracowników wydaj  si  ogranicza  jedynie do skrócenia 
czasu przeznaczonego na awans naukowy. Oczekiwania e pracow-
nicy b d  dwa razy m drzejsi, bo musz  zgromadzi  dorobek ba-
dawczy w czasie dwa razy krótszym ni  ich starsi koledzy, nie wi e
si  z odpowiednim polepszeniem ich uposa enia, zmniejszeniem 
obci enia dydaktycznego, zwi kszeniem nak adów na nauk  i ba-
dania naukowe. Ten przedziwny rozd wi k pomi dzy oczekiwaniami 
a realnymi warunkami pracy rodzi frustracje, wprowadza niezdrow
rywalizacj  w miejsce wspó pracy naukowej i z konieczno ci prowa-
dzi  b dzie do obni enia jako ci bada  naukowych. Zaczyna si  czas 
pogoni za wynikami przeliczanymi na punkty w miejsce „s u enia 
prawdzie obiektywnej”. W konsekwencji taki stan rzeczy nie sprzyja 
integracji rodowiska naukowego i stwarzaniu przychylnej atmosfe-
ry pracy. Sytuacja ta musi rzutowa  zarazem na jako  relacji mi dzy
nauczycielami akademickimi a studentami. Idea wspólnoty akade-
mickiej traci niestety ju  swe dawne szlachetne znaczenie. Student 
zaczyna by  klientem edukacyjnym zainteresowanym uzyskaniem 
zaliczenia, a nauczyciel akademicki nie ma czasu na proces wycho-
wawczy7, który zachodzi by równolegle do przekazu wiedzy. 

Istot  „bycia studentem” jest 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  bowiem od 
podej  pedagogicznych 8 . Bycie studentem to przede wszystkim 
rozwój intelektualny, nabywanie wiedzy z wybranej dziedziny nauki 
oraz kompetencji zwi zanych z zawodem, jakie wybrany kierunek 
zapewnia. Rozwój intelektualny odbywa si  g ównie dzi ki w asne-

7 K. Jaskot, Czynniki kszta tuj ce osobowo  studenta w rodowisku szko y
wy szej, [w:] K. Jaskot (red.), Wprowadzenie do Pedagogiki Szko y Wy szej,
Szczecin 2006. 

8 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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mu zaanga owaniu osoby studiuj cej, które przejawia si  w samo-
dzielnym uczeniu si  prowadz cym ma do zrozumienia poznawa-
nych tre ci. Gdy mówimy o zdobywaniu wiedzy nale y wyra nie 
odró ni  je od poszerzania zakresu wiadomo ci. Studiowanie rozu-
miane jako pog bione uczenie si  stanowi inny rodzaj aktywno ci
ni  jedynie zapami tywanie. Prowadzi tak e do innych rezultatów 
ni  prosta reprodukcja tre ci. Przedmiotem zainteresowania studiu-
j cego jest zrozumienie istoty zagadnienia, jego powi zania z inny-
mi, pokrewnymi zakresami niekoniecznie z tego „przedmiotu” na-
uczania. Umie on wyt umaczy  fakty i zjawiska, potrafi formu owa
problemy, przewidywa  nast pstwa, konsekwencje i zastosowania 
poznawanych zjawisk. Potrafi zobaczy  pole badawcze danej dzie-
dziny w szerokiej perspektywie. Uczenie si  pog bione wymaga 
zaanga owania ucz cego si , które wynika z wewn trznej, ugrunto-
wanej motywacji. Przejawia si  to w inwestowaniu si , czasu w pro-
ces kszta cenia, w uzupe nianiu swych wiadomo ci innymi, samo-
dzielnie dobranymi. Student studiuj cy „prawdziwie” sam poszukuje 
odpowiedzi na trudne pytania. Nie ucieka od trudno ci. Student taki 
korzysta z konsultacji z pracownikami uczelni aby dowiedzie  si
wi cej i aby dobrze zrozumie  dane zagadnienie. Nie ogranicza swo-
ich wysi ków jedynie do sprostania wymaganiom oceniania, a uzy-
skanie zaliczenia b d  dobrej oceny nie stanowi jedynego powodu, 
dla którego podejmuje wysi ki uczenia si . Studiuj cy „prawdziwie” 
sam stawia sobie cele w swojej pracy, bowiem czuje si  odpowie-
dzialny za wyniki swoich wysi ków i jest zainteresowany w asnym 
rozwojem. Mo emy powiedzie , e wówczas student prezentuje po-
staw  samokierowanego uczenia si 9.

W odró nieniu od uczenia si  powierzchownego studiowanie cha-
rakteryzuje si :

9 D. Ciechanowska, Samokierowane uczenie si  (Self-Directed Learning) jako 
warto  kszta cenia akademickiego, [w:] D. Ciechanowska (red.), Studiowanie
dla spo ecze stwa wiedzy, Toru  2009; P.C. Candy, Self-Direction for Lifelong 
Learning. A comprehensive Guide to Teory and Practice, Jossey-Bass Publish-
er, San Francisco-Oxford 1991. 
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– podmiotow  postaw  studenta, 
– stawianiem sobie celów zwi zanych z w asnym rozwojem 

i umiej tno ci  doprowadzenia do ich realizacji, 
– skoncentrowaniem na czeniu wiedzy uprzedniej z nowo po-

znawan ,
– osobistym d eniem do zrozumienia poznawanych zjawisk, 
– odpowiedzialno ci  za efekty studiowania, 
– d eniem do zastosowania nabytych wiadomo ci. 
W edukacji szkolnej w ostatnich dekadach nast pi o przesuni cie 

akcentu z nauczania na uczenie si . Co prawda o wiele bardziej ta 
tendencja daje si  zauwa y  w postulatach i opracowaniach teore-
tycznych ni  w codziennej praktyce szkolnej to jednak nie sposób 
zaprzeczy  tej tendencji. Odno nie kszta cenia akademickiego nato-
miast nast pi a innego rodzaju zmiana. Coraz cz ciej spotykamy si
z opiniami, e jako  studiowania maleje, e studenci traktuj  stu-
diowanie jako konieczno , a nie jako spe nienie marze  o dost pie-
niu zaszczytu zg biania nauki i d enia do prawdy. Ironicznie mówi 
si , e studiowanie to kserowanie notatek i kopiowanie materia ów 
z Internetu. Pojawi o si  zjawisko kupowania prac licencjackich 
i magisterskich. Taki obraz studiowania zarysowa  si  wraz z upo-
wszechnieniem szkolnictwa wy szego. Ogromna ilo  studentów 
i niewspó mierne do niej nak ady finansowe, maj ce zapewniaj cych 
jako  kszta cenia w uczelniach i rozwój kadry, prowadz  do sp yce-
nia jako ci studiowania, do zaniku dobrego obyczaju w ród studen-
tów oraz do zaniku kultury studenckiej. 

Pojawia si  zatem refleksja dotycz ca oceniania i przedmiotu 
ocen na studiach. Czy charakter faktycznych wymaga  nauczycieli 
akademickich nie ukierunkowuje, eby nie powiedzie  zmusza, stu-
dentów do uczenia si  powierzchownego, którego tre ci  i celem jest 
prosta reprodukcja danych? Przemawia za tym przypuszczeniem 
masowo  kszta cenia na poziomie wy szym i z konieczno ci ograni-
czanie si  do testowego sprawdzania wiadomo ci. Nale y stwierdzi ,
e zbyt cz sto pytania testowe maj  charakter wyboru zamkni tego, 

a pytania otwarte typu „podaj”, „scharakteryzuj”, „opisz”, „wymie ”
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czy „omów” odnosz  si  jedynie do sprawno ci pami ci. Dlatego 
nale y podkre li , e studiowanie w rozumieniu tu prezentowanym 
wymaga spe nienie okre lonych warunków zarówno ze strony stu-
denta, jak i uczelni. 

Studiowanie polega w du ej cz ci na samodzielnej pracy ucz ce-
go si  i na autonomii jednostki wyra aj cej si  w odpowiedzialno ci
za swój rozwój, za swoje wybory, za jako  uczenia si  oraz za jego 
efekty. To równie  pe nienie pewnej roli spo ecznej, w której normy 
post powania, styl bycia, warto ci prezentowane przez studiuj cego 
wynikaj  z identyfikowania si  przynale no ci  do spo eczno ci 
akademickiej. Studiowanie jako przygotowanie do wej cia w samo-
dzielne ycie z wykszta ceniem wy szym przejawia si  w samoste-
rowno ci studentów10. Studiowanie to wreszcie specyficzna kultura 
bycia, normy zachowania, sposób sp dzania wolnego czasu, struktu-
ra inwestowania rodków materialnych wyró niaj ca t  grup  spo-
eczn  od innych. Niestety wraz z umasowieniem studiów elitarno

studiowania zanika, a obyczaj akademicki nie stanowi niezawodnego 
wyró nika tej grupy spo ecznej. 

Na kultur  studiowania sk adaj  si  zatem nast puj ce kompo-
nenty: 

– pe nienie roli spo ecznej studenta, 
– uczestnictwo oraz tworzenie kultury studenckiej, 
– prezentowanie wysokiej kultury osobistej, 
– gotowo  podj cia odpowiedzialno ci za w asny rozwój intelek-

tualny, upatrywanie w nim celu i umiej tno  doprowadzenia 
do jego satysfakcjonuj cej realizacji, 

– kultura organizacyjna uczelni. 

10 A. Zandecki, Wykszta cenie – czynnikiem kreuj cym jako ycia, [w:] W. Am-
broziak, K. Przyszczypkowski (red.), Uniwersytet-Spo ecze stwo-Edukacja,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna  2004. 
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