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Roz mo wa z prof. Wie sła wem Ba ny siem, 
rektorem Uniwersytetu Śląskiego, prze wod ni czą cym
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich



– Panie Profesorze, Panie
Przewodniczący, czy pol skie
szkol nic two wy ższe sta ło się
me dial nym chłop cem do bi cia?

– Gdy by po rów ny wać in sty tu -
cje na sze go ży cia pu blicz ne go, to
szkol nic two wy ższe i na uka i tak
są pry mu sami. Nie mniej od ja -
kie goś cza su fak tycz nie w me -
diach sły szal ne są moc ne gło sy
kry tycz ne. Czę sto po cho dzą ce
z sa me go śro do wi ska aka de mic -
kie go, czę sto for mu łu ją ce za rzu -
ty nie od po wie dzial nie, na pod -
sta wie jed nost ko wych przy pad -
ków, bez po głę bio nej ana li zy
i kon tek stu. Ob wiesz cza się
na przy kład, że je ste śmy gdzieś
tam w ogo nie Eu ro py…

– A je ste śmy w tym ogo nie?
– To jest chwy tli we ha sło oczy -

wi ście, tyl ko ono ro bi wię cej złe -
go niż do bre go, a chy ba dzien ni -
ka rzom i ko men ta to rom nie o to
cho dzi w tym wszyst kim. Zga -
dzam się na to miast, że nie
do koń ca stwa rza my sys te mo wo
wa run ki dla peł ne go wy ko rzy -
sta nia po ten cja łu ludz kie go, tak
jak po win no to mieć miej sce. Ale
prze cież na uka w Pol sce nie stoi
w miej scu, na praw dę się roz wi ja,
choć wciąż zbie ra jesz cze przy -
kre owo ce prze szło ści. Ma my
wie lo let nie za le gło ści w tym za -
kre sie, się ga ją ce co naj mniej
koń ca II  Woj ny Świa to wej.
W du żej mie rze za prze pa ści li -
śmy szan se, ja kie po 1945 ro ku
mógł stwo rzyć dla nas na przy -
kład plan Mar shal la. Za pew ne

wte dy nie od sta wa li by śmy dzi siaj
ani fi nan so wo, ani na uko wo
od resz ty Eu ro py. Ma my pew ne
opóź nie nia cy wi li za cyj ne. Zrób -
my za tem wszyst ko – a wie my
jak to zro bić – że by by ło le piej.

– Co trze ba zro bić?
– Naj wa żniej sza jest zmia -

na men tal na. Na sta wie nie na
kon ku ren cyj ność i my śle nie pro -
ja ko ścio we. Du żo się już tu taj
do ko na ło. Prze cho dzi my z fi nan -
so wa nia sta tycz ne go, „sta cjo nar -
ne go”, na fi nan so wa nie kon ku -
ren cyj ne, w po sta ci gran tów. I to
nie tyl ko in dy wi du al nych, ale ta -
kże in sty tu cjo nal nych. Zmia -
na świa do mo ści i kurs na wspie -
ra nie naj lep szych da ją szan sę
na praw dzi wy roz wój, ale ta kże,
pod wa run kiem zwięk szo nych
środ ków, na ba da nia na uko we.
Środ ki bu dże to we prze zna cza ne
przez Pol skę na roz wój i ba da nia
na uko we od wie lu lat sy tu owa ły
się na po zio mie plus mi nus
0,36% PKB. Na szczę ście, bar -
dzo po wa żne do fi nan so wa nie
ba dań na uko wych w ostat nich
la tach, spo wo do wa ło, że w tej
chwi li jest to za pew ne tro chę
po nad 0,40 % PKB. Praw do po -
dob nie dru gie ty le wpły wa środ -
ków po za bu dże to wych, i to da -
wa ło by kwo ty na ba da nia i roz -
wój w wy so ko ści ok. 0,80 %
PKB. To jest zde cy do wa nie wię -
cej niż by ło do tych czas, ale jesz -
cze nie wy star cza ją co du żo.

Z jed nej stro ny, środ ki fi nan so -
we zo sta ły w spo sób oczy wi sty
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Oczy wi ście, py ta nie na rzu ca się
sa mo: ja ki bę dzie roz wój na uki
pol skiej do ro ku 2020, a w szcze -
gól no ści po ro ku 2020, sko ro za -
kła da się już te raz, że bę dzie my
prze zna czać o po nad 1% PKB
mniej na B+R niż to, co uwa ża ne
jest w zbio ro wej mą dro ści UE
za nie zbęd ne dla bu do wa nia go -
spo dar ki opar tej na wie dzy? In ny -
mi sło wy – jak Pol ska za 10-15 lat
ma wy glą dać? Ja ko kraj za awan -
so wa nych roz wią zań, in no wa cyj -

ny i kon try bu ują cy na rzecz roz -
wo ju Eu ro py i bu do wa nia 
jej kon ku ren cyj ne go miej sca
w świe cie, czy też zmar gi na li zo -
wa ną prze strzeń ze śred nią na -
uką i śred ni mi uczel nia mi kształ -
cą cy mi na po trze by re gio nal ne?
Bo to wła śnie o to to czy się te raz
gra. Ro zu mie my, oczy wi ście,
w ja kiej sy tu acji go spo dar czej jest
ak tu al nie ca ła Eu ro pa i jak trud ne
za da nie stoi przed na szy mi po li -
ty ka mi przed zbli ża ją cy mi się ne -
go cja cja mi w spra wie bu dże tu
UE, jak trud ne za da nie stoi
przed ca łą UE, by nie stra ci ła
szan sy na by cie au ten tycz ną
Unią, „że by Unia by ła Unią”,

w tym ta kże, by by ła kon ku ren -
cyj na go spo dar czo, na uko wo
i edu ka cyj nie w two rzą cym się
no wym ła dzie świa ta. 

– Prze ka za nie od po wied -
nich środ ków na roz wój na -
uki pol skiej i uczel ni to de cy -
zja po li tycz na. Wy ma ga da le -
ko wzrocz ne go spoj rze nia,
by naj mniej nie z per spek ty wy
naj bli ższych wy bo rów...

– My śle nie w ka te go riach stra te -
gicz nych wy kra cza, oczy wi ście,

po za jed ną ka den cję, a na wet dru -
gą czy trze cią. To jest my śle nie
o do bru nas wszyst kich i o da le ko -
się żnym in te re sie na sze go kra ju.
Jed nym z wa żnych ele men tów
w tym za kre sie wy da je się ko mu ni -
ka cja ze spo łe czeń stwem i bu do -
wa nie świa do mo ści my śle nia
o przy szło ści. Trze ba prze ko nać
Po la ków, że na kła dy na uczel nie to
nie tyl ko kosz ty, ale przede wszyst -
kim in we sty cja. Nie zbęd na i mą -
dra. Da le ko wzrocz na. Na wet je śli
jej efek tów nie wi dzi my czę sto
od ra zu. Po trze bu je my za pew ne
de ba ty spo łecz nej na te mat te go,
co wła ści wie my – ka żdy oby wa tel
z osob na – zy sku je my dzię ki bar -

dzo do brej na uce pol skiej, a ta kże
edu ka cji wy ższej. Chce my ja ko
KRASP zor ga ni zo wać cykl de bat
ze wszyst ki mi part ne ra mi spo łecz -
ny mi, po li tycz ny mi i go spo dar czy -
mi na ten te mat.

– Czy, je że li zgod nie z pro -
gno za mi de mo gra ficz ny mi
w ro ku 2024 zi ści się sy tu acja,
w któ rej na ka żde go ma tu rzy -
stę cze kać bę dzie miej sce
na pań stwo wych, bez płat nych
stu diach wy ższych, ozna cza to,
że po ziom in te lek tu al ny stu -
den tów bę dzie ogól nie słab szy?

– Nie jest wy klu czo ne, że ma le -
ją ca licz ba kan dy da tów, a tym sa -
mym mniej sza kon ku ren cja mię -
dzy ni mi, mo gą się prze ło żyć się
na ogól nie ni ższy po ziom ich
przy go to wa nia, nie jest to jed nak
w ża den spo sób pro sta za le -
żność. Nie wie my, jak bę dzie wy -
glą dał rok 2024 na pol skich uczel -
niach, na le ży na to miast są dzić, że
do pó ki nie po pra wi my pre sti żu
za wo du na uczy cie la, ta kże przez
ostrzej szą se lek cję kan dy da tów
na przy szłych pe da go gów, nie bę -
dzie my wspól nie bu do wać do brej
at mos fe ry dla no wych wy ma gań
wo bec na uczy cie li i wo bec
uczniów, je śli nie bę dzie my na -
uczy cie li ta kże od po wied nio wy -
na gra dzać za pra cę na ka żdym
z po zio mów edu ka cji, to pro ble -
my nie znik ną. Uczel nie przyj mu -
ją ma tu rzy stów, któ rzy by li w ja -
kimś przed szko lu, w ja kiejś szko -
le pod sta wo wej, a po tem w gim -
na zjum czy szko le śred niej. Szko -
ły te czę sto nie przy go to wu ją ab -
sol wen tów do pra cy kre atyw nej
i pra cy w gru pie. Na uczy cie le
aka de mic cy ta kże mu szą swo ją
pra cą edu ka cyj ną bar dziej jesz cze
„orien to wać na współ cze sne go
stu den ta”. 

– Jest aż tak źle z na szy mi
ma tu rzy sta mi?

– Ra czej z sys te mem. Je śli nie
zmie ni my spo so bu kształ to wa nia
oso bo wo ści mło dych lu dzi, nie tyl -
ko w sen sie prze ka zy wa nia im
wie dzy, ale bar dziej ucze nia ich ła -
ma nia sche ma tów my śle nia, pa -
mię ta my ta kże, że ma my do czy -
nie nia z no wą ge ne ra cją uczniów
i stu den tów, zwa ną czę sto à la
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Sko�ro�uwa�ża�my,�że�zmia�ny,�o któ�rych�mó�wi�my,�są�wa�żne,

to� mu�si�my� z nich� uczy�nić� fak�tycz�nie� na�sze� prio�ry�te�ty.

Mu�si�my�zre�for�mo�wać�ca�ły�sys�tem�kształ�ce�nia.

zde cy do wa nie zwięk szo ne i trze -
ba się z te go cie szyć. Z dru giej
stro ny, nie ste ty, są one wciąż
jesz cze nie wy star cza ją ce, aby do -
ko nać nie zbęd ne go, ra dy kal ne go,
prze ło mu ja ko ścio we go w ca łym
sys te mie ba dań na uko wych. Do -
ce nia jąc za tem zna czą co lep sze
wa run ki fi nan so we dla pro wa -
dze nia ba dań na uko wych, wi dzi -
my jed no cze śnie dy stans, ja ki nas
wciąż jesz cze dzie li od śred niej
unij nej w tym za kre sie i war to ści
prze wi dy wa nych przez UE.

– Ja kie to war to ści?
– Stra te gia „Eu ro pa 2020”

okre śli ła nie zbęd ny po ziom fi nan -
so wa nia na sze go sek to ra dla
wszyst kich kra jów UE w ro ku
2020 na 3% PKB, fi nan so wa nia
bu dże to we go i po za bu dże to we -
go. Per spek ty wa te go ro ku
– a jesz cze bar dziej te go, co się
bę dzie dzia ło po roku 2020 – bar -
dzo mnie nie po koi. Pol ska już te -
raz za kła da w Kra jo wym Pro gra -
mie Re form, że do te go cza su nie
osią gnie my na wet po zio mu 2%
PKB na kła dów na B i R – po po li -
cze niu wszyst kich środ ków,
włącz nie z unij ny mi, na szy mi bu -
dże to wy mi i po za bu dże to wy mi. 



Uroczystość nadania tytułu doktora
honoris causa UŚ Sławomirowi Mrożkowi
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Tap scott Net� Ge�ne�ra�tion, je śli nie
za dba my o stwa rza nie jak naj lep -
szych, „kre ato twór czych”, wa run -
ków dla wszyst kich, a w szcze gól -
no ści dla wy jąt ko wo uzdol nio nych
osób, ale ta kże for mo wa nia cha -
rak te ru i po staw, to pew nie wie le
się nie zmie ni. Mu si my ich jesz cze
bar dziej otwo rzyć na roz wią zy wa -
nie pro ble mów, a nie tyl ko ogra ni -
cza nie się do ucze nia się te go, jak
jest. Mu si my skło nić ich, że by ze -
chcie li ze so bą współ pra co wać
i my śle li nie sche ma tycz nie. Wte dy
bę dzie my spo koj ni.

– Zmia ny, o któ rych Pan
mó wi to praw dzi wa, wiel ko -
for ma to wa re wo lu cja…

– Bo to mu si być zde cy do wa ne,
kon se kwent ne dzia ła nie. Z peł -
nym prze ko na niem. To po win no
być coś w ro dza ju New De al F. D.
Ro ose vel ta – ale à la po lo na ise.
Sko ro uwa ża my, a chy ba, jak mi
się wy da je, zde cy do wa na więk -
szość z nas się z ty mi te za mi zga -
dza, że zmia ny, o któ rych mó wi -
my są wa żne, to mu si my z nich
uczy nić rze czy wi ście na sze prio -
ry te ty. Mu si my zre for mo wać ca ły
sys tem kształ ce nia. To wy ma ga
współ pra cy obu mi ni sterstw,
trud nych de cy zji po li tycz nych,
prze mo de lo wa nia sys te mu edu -
ka cji – i zno wu – zwięk sze nia fi -
nan so wa nia. To za czy na się już
dziać, przy naj mniej pro gra mo wo.
Po trak tuj my ta kże po wa żnie stra -
te gię „Eu ro pa 2020”, po nie waż
trze ba ją re ali zo wać. To nie jest
opcja. To jest dzie jo wa ko niecz -
ność! Dla nas i dla Eu ro py.

– A czy, ni czym Ro ose velt,
mo że my wy ko rzy stać trud ną
sy tu ację, ja ką w przy pad ku
pol skie go szkol nic twa wy -
ższe go stwa rza niż de mo gra -
ficz ny, na na szą ko rzyść
– na zmia ny, in we sty cje i pro -
jek to wa nie roz wo ju?

– Je że li uda nam się nie tyl ko
utrzy mać środ ki, któ re te raz
otrzy mu je my m.in. w funk cji
licz by stu den tów, ale je ta kże
stop nio wo zwięk szać, i wy ko -
rzy stać je na roz wój – to jest
szan sa na to, że niż sta nie się dla
nas, przy naj mniej w okre sie
przej ścio wym, praw dzi wym do -

bro dziej stwem. Szan są na re ali -
za cję co raz lep szej ja ko ści kształ -
ce nia. Tu taj ta kże jed nym z pro -
ble mów jest wiel kość środ ków
fi nan so wych przy pa da ją cych
na jed ne go stu den ta – da le ko,
w tym wzglę dzie, od bie ga my
od Eu ro py. Niż stwa rza mo żli -
wość na czę ścio we zmniej sza nie
te go dy stan su.

– Czy pro jekt no we go al go -
ryt mu po dzia łu do ta cji pod -
sta wo wej dla uczel ni zmie rza
w tę wła śnie stro nę?

– Pro po no wa ne zmia ny idą, ge -
ne ral nie, w do brym kie run ku
i zmie rza ją m.in. do więk sze go
pre mio wa nia ja ko ści dzia łal no ści
dy dak tycz nej uczel ni. Mniej szą
wa gę przy kła dać się bę dzie
do licz by na uczy cie li aka de mic -
kich i ich sta no wisk – więk szą na -
to miast do tzw. do stęp no ści na -
uczy cie li aka de mic kich, zdo by tych
gran tów za gra nicz nych i ja ko ści
pro wa dzo nych ba dań. KRASP na -
to miast stoi na sta no wi sku, że no -
wy al go rytm, ka żdy al go rytm, po -
wi nien wy ni kać ze stra te gii roz -
wo ju szkol nic twa wy ższe go
w Pol sce do ro ku 2020.

– Ale prze cież ta kiej stra te -
gii nie ma?

– I to jest na sza za sad ni cza
obiek cja. Al go rytm jest tyl ko in -
stru men tem. In stru ment za tem
po wi nien być, jak sa ma na zwa
wska zu je, na rzę dziem cze goś
– w tym przy pad ku re ali za cji pew -
nej stra te gii. Chcie li by śmy, że by
dzia ła nie al go ryt mu by ło prze wi -
dy wal ne w per spek ty wie kil ku let -
niej. Że by ka żda uczel nia mia ła
świa do mość te go, co bę dzie,

za rok, za dwa, jak się w kon se -
kwen cji zmie niać i do sto so wy wać
do te go, co się po win no do 2020
dziać w Pol sce w szkol nic twie wy -
ższym. Bez szer szej per spek ty wy,
pra ca na sa mym al go ryt mie ma
ogra ni czo ne zna cze nie. Dla te go
też bar dzo za chę ca my Pa nią Mi ni -

ster, aby ze chcia ła wraz z KRASP,
do pro wa dzić do koń ca pra ce ze -
spo łu do spraw m. in. stra te gii,
któ ry po wo ła ła ja kiś już czas te mu.
Dzia ła nia wspo ma ga ją ce przy ję cie
i wdro że nie stra te gii roz wo ju
szkol nic twa wy ższe go, któ ra by ła -
by czę ścią trans wer sal nej stra te gii
roz wo ju ka pi ta łu ludz kie go, i wy -
ni ka ją cych z niej pro jek tów le gi sla -
cyj nych, zmie rza ją cych do wy pra -
co wa nia w kra ju no wo cze sne go,
do brze osa dzo ne go w kon tek ście
mię dzy na ro do wym, sys te mu
szkol nic twa wy ższe go – są jed nym
z prio ry te tów no wej ka den cji
KRASP.

– Usto sun kuj my się do to czą -
cej się wła śnie dys ku sji
o „oszu ka nym po ko le niu”. Co
z ty mi, któ rzy za ufa li sys te mo -
wi szkol nic twa wy ższe go
– uwie rzy li, że stu dia za gwa -

ran tu ją im awans spo łecz ny
i do brą pra cę, a te raz za si la ją
gro no bez ro bot nych – co z zw.
„nie pu blicz ny mi li cen cja ta mi”,
co z hu ma ni sta mi za biur ka mi
re cep cyj ny mi, w któ rych na ra -
sta bunt i fru stra cja?

– Wy kształ ce nie wy ższe da je

szan sę i więk sze praw do po do -
bień stwo, nie da je na to miast gwa -
ran cji, do bre go za wo du i do bre go
ży cia i nie przy po mi nam so bie, że -
by ktoś for mu ło wał te zy, np. gwa -
ran cji za trud nie nia po stu diach.
Ow szem, był ta ki mo ment w la -
tach 90-tych, że ry nek chło nął
wszyst kich ab sol wen tów szkół
wy ższych, bo by ło ich, wsku tek
prze ró żnych za szło ści, za ma ło,
ale, po uzy ska niu wy ższe go wy -
kształ ce nia przez więk szą licz bę
mło dych lu dzi, i ta ki, a nie in ny
roz wój go spo dar czy, sy tu acja się
zmie ni ła. Przy po mnij my przy tej
oka zji, że da ne GUS i Eu ro sta tu
wska zu ją, iż – mi mo pa ni ki me -
dial nej – po sia da nie wy ższe go wy -
kształ ce nia zde cy do wa nie zwięk -
sza szan sę na zna le zie nie pra cy.
Od se tek osób za trud nio nych
w tej gru pie, w tran szy wie ko -
wej 20–64 lat (da ne z 2011 r.),
wy no si w Pol sce po nad 82%,
a w przy pad ku osób po sia da ją -
cych tyl ko wy kształ ce nie śred -
nie 63%, w przy pad ku osób bez
wy kształ ce nia – du żo mniej. Pro -
blem nie za trud nial no ści ab sol -
wen tów szkół wy ższych do ty czy
przede wszyst kim tych ab sol wen -
tów, któ rzy do pie ro co ukoń czy li
stu dia wy ższe. W tran szy wie ko -
wej 15–25 lat, bez pra cy w Pol sce
po zo sta je pra wie 26% mło dzie ży
(w Szwe cji, dla po rów na nia, 23%,
przy śred niej dla UE 21,4%,

Wy�kształ�ce�nie�wy�ższe�da�je�szan�sę�i więk�sze�praw�do�po�-

do�bień�stwo,� ale� nie� da�je� na�to�miast� gwa�ran�cji,� do�bre�go

za�wo�du�i do�bre�go�ży�cia.�



Prof. Wiesław Banyś z uczniami 
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a w Hisz pa nii: 46,5%!). To wła śnie
bez ro bo cie mło dych, tuż po stu -
diach, jest wiel kim pro ble mem
spo łecz nym – nie tyl ko u nas, ale
i na świe cie. Jed nak, pod kreśl my,
nie za le żnie od do raź nej sy tu acji
na ryn ku pra cy, w dłu ższej per -
spek ty wie, wy kształ ce nie wy ższe
da je zde cy do wa ną prze wa gę. 

– Jak to za tem jest – po -
wiedz my wprost – uczel nie
przy go to wu ją ab sol wen tów
na wy ma ga nia ryn ku pra cy,
czy też nie?

– Istot nym ele men tem, o któ -
rym za po mi na my, gdy mó wi my
o tym, że uczel nie wy ższe,
zwłasz cza uni wer sy te ty kla sycz -
ne, ma ją przy go to wy wać do za -
wo du, jest fakt, że po win ny one
ta kże ge ne ro wać no we po trze by
ryn ku pra cy. In ny mi sło wy, nie
tyl ko do sto so wy wać się do ryn -

ku pra cy i przy go to wy wać ab sol -
wen tów do ist nie ją cych za wo -
dów, ale rów nież go kre ować.
Ba lans, któ re go mu si my po szu ki -
wać na wszyst kich uczel niach,
po le ga na tym, że by wy po środ -
ko wać po mię dzy kom pe ten cja -
mi, ja kich uczy my – spe cja li -
stycz ny mi, a ogól ny mi, w tym
mięk ki mi. Ak cen ty mo gą być
roz ło żo ne ró żnie w za le żno ści
od ty pu uczel ni. Mi sją uni wer sy -
te tu kla sycz ne go nie jest przy go -
to wa nie ab sol wen ta do wy ko ny -
wa nia kon kret ne go za wo du. Je -
go za da nie to kształ to wa nie
czło wie ka otwar te go, kre atyw -
ne go, po tra fią ce go roz wią zać
pro ble my, któ rych jesz cze nie
zna my, pra co wać w za wo dach,
któ rych jesz cze nie ma, uni wer -
sal ne go, ta kie go, któ ry bę dzie
two rzył no wą tkan kę ży cia spo -

 Wy dzia ły i jed nost ki dy dak tycz ne Uni wer sy -
te tu Ślą skie go miesz czą się w aż 5 mia stach:
Ka to wi cach, So snow cu, Cho rzo wie, Ryb ni ku

i Cie szy nie.
 Przed Rek to ra tem stoi Po mnik Stu den ta

– Ku ros. W sta ro żyt nej Gre cji był to po sąg na gie -
go mło dzień ca. W Ka to wi cach jest to pół na gi 
stu dent z brą zu ubra ny w dżin sy i bi ret.

 Klub uczel nia ny AZS UŚ mo że po chwa lić się naj więk szą licz bą
człon ków w Pol sce spo śród wszyst kich uczel ni, zrze sza 1869 spor -
tow ców.
 So sno wiec ka „Ży le ta” to naj wy ższy bu dy nek aka de mic ki 

w Pol sce, w któ rym pro wa dzo ne są za ję cia dy dak tycz ne, „Ży le ta”
mie rzy 84 me try i li czy 20 pię ter.
 UŚ jest je dy nym uni wer sy te tem w Pol sce, w któ rym funk cjo nu -

je Wy dział Ra dia i Te le wi zji.
 Film Kró�lik�po ber�liń�sku w re ży se rii Bart ka Ko nop ki, ab sol wen ta

re ży se rii Wy dzia łu Ra dia i Te le wi zji im. Krzysz to fa Kie ślow skie go
Uni wer sy te tu Ślą skie go, był no mi no wa ny do Osca ra.
 Jedna z naj no wo cze śniej szych bi blio te k w Pol sce to wspól na

in we sty cja UŚ i Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach.
 Uni wer sy tet Ślą ski jest je dy ną uczel nią, któ rej dwie dru ży ny

spor to we wy stę pu ją w naj wy ższych kla sach roz gryw ko wych fut bo lu
ame ry kań skie go i fut sa lu.
 Zna ny ka ba ret Łow cy. B two rzą ab sol wen ci (a do nie daw na

stu den ci) Uni wer sy te tu Ślą skie go.
 Uni wer sy tet Ślą ski pro wa dzi uni ka to we stu dia np.: z za kre su

pro jek to wa nia gier i roz ryw ki in te rak tyw nej sprint – wri te.
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łecz ne go, a nie tyl ko do sto so wy -
wał się do tej, któ ra już jest. 

– Jak w ta kiej sy tu acji mło dy
czło wiek ma de cy do wać – po -
trzeb ne mu są stu dia, czy też
nie?

– Nie cho dzi też o to, że by
wszy scy mu sie li koń czyć stu dia
wy ższe. My ślę, że oto cze nie mło -
de go czło wie ka, ro dzi na, szko ła,
po win ny mo de lo wać w nim ta ką
po sta wę, że by świa do mie wy bie -
rał ście żkę roz wo ju, ja ka mu naj -
bar dziej od po wia da i któ ra da mu
szan sę na naj lep sze wy ko rzy sta -
nie swo je go po ten cja łu. Do brze
by by ło, że by po szko le śred niej
ka żdy wie dział, cze go chce. Sys -
tem do radz twa za wo do we go
w Pol sce i pre orien ta cji za wo do -
wej nie jest jed nak jesz cze do brze
roz wi nię ty, choć np. aka de mic kie
biu ra ka rier we współ pra cy ze
szko ła mi co raz czę ściej sta ra ją się
wspo ma gać uczniów i ma tu rzy -
stów w wy bo rze za wo du i kie -
run ku stu diów. 

– Kto jest więc wi nien, że
pro blem bez ro bo cia wśród ab -
sol wen tów ist nie je i na ra sta?

– Za pew ne wszy scy po tro chu.
To jest rów nież prze cież m.in.
efekt spo wol nie nia roz wo ju go -
spo dar cze go na sze go kra ju i fak -
tu, że na sza go spo dar ka nie two -
rzy ty lu miejsc pra cy, ile mo gła by.

– Czy to nie jest za tem tak,
że to nie uczel nie nie na dą ża -
ją za ryn kiem pra cy, tyl ko ry -
nek pra cy nie na dą ża za uczel -
nia mi i ich wy so ko wy kwa li fi -
ko wa ny mi „pro duk ta mi”?

– My ślę, że obie te te zy by ły by
zbyt skraj ne – rze czy wi stość jest
zde cy do wa nie bar dziej zło żo na.
Nie cho dzi też prze cież o prze -
rzu ca nie się za rzu ta mi i ar gu -
men ta mi. Wszy scy jed nak ma my
swo ją od po wie dzial ność, za tę
czy in ną część po myśl no ści na -
sze go kra ju – niech za tem ka żdy
„ro bi swo je” naj le piej jak po tra fi. 

– W cią gu ostat nich pię ciu
lat bar dzo du żo wy da rzy ło
się do bre go je że li cho dzi
o umię dzy na ro do wie nie pol -
skie go szkol nic twa wy ższe go.
Mi mo bra ku cen tral ne go
wspar cia, a dzię ki kon so li da -
cji wy sił ków i ak tyw no ści

uczel ni uda ło się stwo rzyć
struk tu ry ad mi ni stra cyj ne
pod po trze by in ter na cjo na li -
za cji, im po nu ją cą ofer tę stu -
diów an glo ję zycz nych – w ca -
łej Pol sce po nad 400 pro gra -
mów, a licz ba stu den tów
z za gra ni cy wzro sła w tym
cza sie o po nad 100%, co by ło
jed nym z dy na micz niej szych
wzro stów na świe cie w tym
za kre sie. Cze go jesz cze nam
bra ku je? Ja kie prio ry te ty
w za kre sie umię dzy na ro do -
wie nia ma KRASP w tej ka -
den cji?

– Umię dzy na ro do wie nie jest
jed nym z prio ry te tów tej ka den cji
KRASP, po dob nie jak i po przed -
niej. Ma my świa do mość, jak wiel -
ką szan są jest dla nas otwar cie
uni wer sy te tów na świat. Pra cu je -
my w KRASP już od do brych kil -
ku lat nad tym, że by po wsta ła
Pol ska Agen cja Wy mia ny Aka de -
mic kiej – wspie ra ją ca sys te mo wo
in ter na cjo na li za cję pol skich uczel -
ni. Po wsta nie ta kiej in sty tu cji jest
ab so lut nie ko niecz ne. 

– O PA Wie i jej mu ta cjach
– KA WA, NA WA i in nych – mó -
wi się od daw na. Czy w koń cu
fak tycz nie po wsta nie?

– Po wsta nie. Choć do koń ca
jesz cze nie wie my kie dy. A po -
nie waż trze ba prze wal czyć Pol -
skę re sor to wą to to tro szecz kę
jesz cze za pew ne po trwa. Ucie ka
nam przez to, nie ste ty, czas.
Pierw sza uchwa ła KRASP w tej
spra wie zo sta ła pod ję ta 5 lat te -
mu! w 2007 ro ku …

– Mi mo że licz ba stu den tów
za gra nicz nych na pol skich
uczel niach ro śnie dy na micz -
nie, to na dal ich udział pro -
cen to wy w ogól nej licz bie
stu den tów na le ży do naj ni -
ższych w kra jach UE, czy też
OECD. Co zro bić, aby to
zmie nić?

– Fak tem jest, że nie je ste śmy
kra jem pierw sze go wy bo ru dla
stu den tów za gra nicz nych. Nie
ma my wie lu prze wag kon ku ren -
cyj nych. A in ter na cjo na li za cję
trze ba bu do wać nie tyl ko
w opar ciu o Po lo nu sów i na szych
przy ja ciół ze Wscho du, ale ta kże
tych, któ rzy przy ja dą z dal szych

Usiołek – maskotka UŚ

Czy wiesz, że… 
Uniwersytet Śląski
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za kąt ków świa ta, cho cia żby np.:
Bra zy lii, Chin czy In dii. Że by to
zro bić, przede wszyst kim, mu si -
my wal czyć o ja kość kształ ce nia
w ję zy ku an giel skim. Wy ra bia nie
mar ki mo żna pro wa dzić na wie -
le spo so bów, ka żda do bra uczel -
nia ro bi to po przez swo je kon -
tak ty w ra mach umów bi la te ral -
nych, wspól ne dok to ra ty, itd.
Trze ba pro mo wać pol skie szkol -
nic two wy ższe przez ja kość ba -
dań na uko wych i edu ka cji, a ta -
kże współ pra cę z oto cze niem
– a przez oto cze nie ro zu miem
nie tyl ko od po wied nią in fra -
struk tu rę, ale ta kże ty po wą dla
na sze go spo łe czeń stwa otwar -
tość, to le ran cję i go ścin ność wo -
bec cu dzo ziem ców. Ta ka po sta -
wa jest nie zwy kle wa żna. Za bra -
kło jej w ostat nim cza sie np.
w Au stra lii, w któ rej do cho dzi ło
do in cy den tów na tle nie na wi ści
ra so wej, za ostrzo no pra wo mi -
gra cyj ne, w wy ni ku cze go stu -
den ci z In dii za czę li stam tąd ma -
so wo wy je żdżać. 

– Spo łe czeń stwo pol skie
jed nak jest wciąż bar dzo za -
mknię te i ho mo ge nicz ne. Nie
mar twi to Pa na Rek to ra? 

– Jed nym z ele men tów te go, co
ka żdy stu dent po wi nien wy nieść
ze stu diów wy ższych, to wła śnie
otwar tość na to, co In ne przez
du że „I” oraz umie jęt ność po ru -
sza nia się w śro do wi sku wie lo -
kul tu ro wym. Świet nie by by ło,
gdy by na na szych uczel niach
wpro wa dzo no choć by ru dy men -
tar ne wy kła dy czy też za ję cia
wła śnie z wie lo kul tu ro wo ści. Że -
by śmy by li le piej przy go to wa ni
na przyj mo wa nie lu dzi z ze -
wnątrz, zwłasz cza je śli po cho dzą
z za kąt ków bar dzo od le głych ta -
kże i kul tu ro wo. Po sta wa otwar -
to ści na in ne kra je jest obec nie
ab so lut nie nie zbęd na. Już te raz
wi dzi my, że śro dek cię żko ści, je -
śli cho dzi o go spo dar kę, a nie dłu -

go być mo że ta kże i na ukę i edu -
ka cje wy ższą, prze su wa się
na Chi ny, In die, ge ne ral nie Azję.
Po win ni śmy na szych ab sol wen -
tów do te go przy go to wy wać.
KRASP bę dzie się tym zaj mo wać
i bę dzie my re ko men do wać wy -
pra co wa ne roz wią za nia. 

– Jak bar dzo za awan so wa ne
jest pol skie szkol nic two wy -
ższe je że li cho dzi o in ter na -

cjo na li za cję? Je ste śmy na eta -
pie pio nier skim, czy po wo li
pew ne roz wią za nia sta ją się
już stan dar dem ka żdej sza -
nu ją cej się uczel ni?

– Świa do mość wa gi umię dzy -
na ro do wie nia jest w pol skich
uczel niach bar dzo wy so ka. Ta
świa do mość nie za wsze jed nak
prze kła da się na mo żli wo ści
wdra ża nia kon kret nych dzia łań.
Gdy bym miał oce nić ca łe na sze
szkol nic two wy ższe pod wzglę -
dem in ter na cjo na li za cji, po wie -
dział bym, że je ste śmy ra czej
na po cząt ku dro gi.

– Chi ny do ro ku 2020 chcą
po zy skać 300 000 stu den tów
za gra nicz nych, po dob nie Ja -
po nia. Za gra ni cę 100 000
swo ich stu den tów do ro -
ku 2014 pla nu je wy słać Bra -
zy lia. Po dob ną po li ty kę pro -
wa dzą Sta ny Zjed no czo ne,

Wiel ka Bry ta nia oraz Niem -
cy. Przy kła dy mo żna by mno -
żyć. Czy pol skie uczel nie są
już na ta kim eta pie za awan -
so wa nia pro ce su in ter na cjo -
na li za cji, aby wy zna czyć kon -
kret ne na ro do we ce le stra te -
gicz ne w tym za kre sie?

– Od se tek stu den tów za gra -
nicz nych na pol skich uczel niach
bę dzie się za pew ne zwięk szał.
Jed nak wo lał bym, że by to nie by -
ło funk cją te go, że bę dzie mniej
na szych, pol skich, stu den tów,
tyl ko, że by wię cej jesz cze stu -
den tów za gra nicz nych do nas
przy je żdża ło – o to za bie ga my.
My ślę, że w cią gu naj bli ższych
kil ku lat licz ba stu den tów za gra -
nicz nych w Pol sce ma szan sę się
zde cy do wa nie zwięk szyć. Do ce -
lo wo zna ko mi cie by by ło, gdy by
w ślad za uczel nia mi me dycz ny -
mi od se tek stu den tów za gra -
nicz nych wy no sił na pol skich
uczel niach śred nio ok. 8%. 

– Na któ rych stu den tów za -
gra nicz nych mo że my re al nie
li czyć w naj bli ższej per spek -
ty wie?

– Naj bar dziej li czę na stu den -
tów ze Wscho du, bo tu taj nie ma
za sad ni czych ba rier ję zy ko wych

i kul tu ro wych. Mu si my zro bić
wszyst ko, że by ich za in te re so wa -
nie stu dia mi w Pol sce nie sła bło,
a wzra sta ło. Że by czu li się u nas
jak naj le piej. Że by jak naj sze rzej
roz wi nąć na sze kon tak ty, na szą
obec ność tam. Du żo ro bi my już
w tym za kre sie, ta kże w ra mach
pro gra mu Stu�dy�in�Po�land.

– Na ko niec, aby po zo stać
w du chu opty mi zmu, za py taj -
my, co jest naj moc niej szą
stro ną pol skich uczel ni? Na
czym mo żna bu do wać?

– Przede wszyst kim lu dzie.
Ma my bar dzo do brze wy kształ -
co nych, zdol nych i kre atyw nych
lu dzi, któ rzy pra cu ją na na szych
uczel niach, bar dzo kom pe tent -
nych, ta kich, któ rzy, jak wy je -
żdża ją za gra ni cę, to od no szą du -
że suk ce sy. Trze ba jed nak te mu
fan ta stycz ne mu ka pi ta ło wi ludz -
kie mu stwo rzyć od po wied nie
szan se roz wo ju w Pol sce. Ta kie,
ja kie mie li by w USA, Niem -
czech, Wiel kiej Bry ta nii czy
Fran cji. Aby to zre ali zo wać, trze -
ba osią gnąć pew ną po li tycz no -
-men tal no -fi nan so wą ma sę kry -
tycz ną. I to jest przed na mi.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
BiAN KA Si Wiń SKA

Prof. Wie sław Ba nyś, przewodniczący KRASP w kadencji 2012-2016,
rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach, ję zy ko znaw ca, ro ma ni sta.
Stu dio wał fi lo lo gię ro mań ską na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, dok to ry zo wał
się na Uni wer sy te cie Ślą skim, a ha bi li ta cję obro nił na Uni wer sy te cie War -
szaw skim. Spe cja li sta z za kre su ję zy ko znaw stwa kom pu te ro we go, tłu ma -
cze nia au to ma tycz ne go i wspo ma ga nia tłu ma cze nia za po mo cą kom pu te ra,
elek tro nicz nych baz da nych słow nic twa spe cja li stycz ne go, au to ma tycz ne go
in dek so wa nia i stresz cza nia tek stów.

Mi�sją� uni�wer�sy�te�tu� nie� jest� przy�go�to�wa�nie� absolwenta

do wy�ko�ny�wa�nia�kon�kret�ne�go�za�wo�du�– on�ma�kształ�to�-

wać�czło�wie�ka�otwar�te�go,�uni�wer�sal�ne�go,�ta�kie�go,�któ�ry

bę�dzie�two�rzył�no�wą�tkan�kę�ży�cia�spo�łecz�ne�go.�
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