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Tylko nie wolny rynek

Zbigniew Kacprzyk

Polska rewolucja edukacyjna zaczęła się w roku 1990, kiedy stworzono podstawy prawne powoływania szkół niepublicznych. W tym roku na
całym świecie rozpoczęła się hossa edukacji.

Twórcy historycznej już ustawy o szkolnictwie wyższym (z 27 września 1990 r.), usuwającej ograniczenia rozwoju uczelni niepaństwowych,
przyznają, że nie przewidzieli prawdziwej rewolucji, jakiej dokonały niepaństwowe szkoły wyższe. Nie przewidzieli też ogromnego
zapotrzebowania na wykształcenie wymuszanego przez rozwijającą się gospodarkę. Nie docenili pokładów uśpionej przedsiębiorczości u
sporej
części środowiska akademickiego. Między innymi dzięki ustawie w ciągu dziesięciu lat ponadtrzykrotnie wzrosła liczba studentów (z 400 000
do ponad 1 400 000). Tylko w 1999 roku uczelnie przyjęły na pierwszy
rok studiów ponad 400 000 słuchaczy. W roku 1990 mieliśmy 90 wyższych szkół, obecnie jest ich około 290.

Główny ciężar zwiększenia liczby studentów przypada na szkoły niepubliczne. To one, mimo nieuczciwych warunków konkurencji,
odnotowują największy przyrost liczby słuchaczy. Konkurencja między szkołą publiczną a niepubliczną jest nieuczciwa, ponieważ tylko
szkolnictwo publiczne jest bezpłatne (tzn.opłacane przez podatnika). Uczciwa konkurencja miałaby miejsce, gdyby wprowadzono prostą
zasadę pieniądze idą za studentem. Wówczas doszłoby do realnej i uczciwej konkurencji dwóch form szkolnictwa. Szkolnictwo państwowe
przez lata pracy i doświadczenia wypracowało wiele metod skutecznego oddziaływania na decydentów i twórców ustaw. Kto przygotuje
"najlepszą" ustawę o szkolnictwie wyższym? Oczywiście, tylko środowisko akademickie (czytaj: państwowe).

Szkolnictwo techniczne jest jednak przede wszystkim państwowe. Z dostępnych informacji wynika, że tylko zawód architekta i informatyka
można zdobyć, studiując na prywatnej uczelni. Małe zainteresowanie kierunkami technicznymi wynika prawdopodobnie z wysokich kosztów
kształcenia inżynierów.

Ustawa o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnie pewne obowiązki związane z zatrudnianiem kadry nauczającej oraz minimalne
wymagania programowe.

Państwo, przeceniając chyba swoją rolę, "zadbało" o stosowną liczbę samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych na danej uczelni.
Rynek zareagował, oczywiście, wzrostem popytu na samodzielnych pracowników... i doczekaliśmy się profesorów zatrudnionych na
kilkunastu etatach! Następną "miną" okazała się definicja specjalności (dyscypliny) naukowej. Otóż profesor ma prawo określić swoją
specjalność naukową. Jak zareagował na to rynek, nietrudno się domyślić. Wobec zapotrzebowania na kształcenie informatyków pojawiło się
wielu "nowych" profesorów, w wieku raczej emerytalnym, definiujących swoją specjalność zgodnie z potrzebami.

Gra ta przypomina raczej zabawę w kotka i myszkę niż troskę o poziom kształcenia. Jeśli powiedziało się "a" i można powoływać prywatne
szkoły wyższe, należy również powiedzieć "b" i zdecydować, że o kadrę martwi się właściciel szkoły, a nie tworzyć mało udane przepisy, które
bez trudu można obejść. W tej grze, w której chodzi o pieniądze, na dalszy plan zeszły minima programowe. Na próżno szukać przedmiotów
związanych z komputerowym wspomaganiem projektowania czy zarządzania w minimach programowych kierunków technicznych.

Ciągle można zostać młodym inżynierem, nie wiedząc nic o CAD/CAM.
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