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Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ-ȼɚɥɟɧɞɹɤ Ɇ. Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɬɶɸɬɨɪɢɧɝ ɜ ɪɟɚɥɿɹɯ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɉɨɥɶɳɿ. Ɉɫɧɨɜɭ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɬɶɸɬɨɪɢɧɝɭ ɬɜɨɪɢɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ȼɨɧɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɪɢɹɽ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ
(ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɦɭ), ɚɥɟ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ (ɩɨɡɚɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɦɭ) ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ
ɿ ɩɨɥɿɚɫɩɟɤɬɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɶɸɬɨɪɢɧɝɭ ɭ ɜɢɳɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ, ȱɫɩɚɧɿɹ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, ȱɡɪɚʀɥɶ) ɭɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɝɨ
ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɪɟɚɥɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɲɤɨɥɚɯ
ɉɨɥɶɳɿ ɡ ɩɪɨɟɤɰɿɽɸ ɧɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɬɥɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɬɶɸɬɨɪɢɧɝɭ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.
Kowalczuk-WalĊdziak M. Academic Tutoring in Higher Education in Poland. The fundament of academic tutoring is the master-student relation, which not only promotes the student’s development in the scienti¿c
aspect but also in the personal and social one. Positive and multi-aspect implications of the use of tutoring in
higher education systems of many countries (e.g. Great Britain, Portugal, Spain, Germany or Israel) justify the
need to introduce tutoring into Polish universities to a greater extent than before. This paper presents the reality of higher education in Poland: the context and basic problems constituting the background for possibilities
and limitations of application of academic tutoring in Polish conditions.
Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ-ȼɚɥɟɧɞɹɤ Ɇ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɬɶɸɬɨɪɢɧɝ ɜ ɪɟɚɥɢɹɯ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɉɨɥɶɲɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɶɸɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɠɢɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. Ɉɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɚɭɱɧɨɦɭ (ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ), ɧɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ (ɜɧɟɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ)
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɥɢɚɫɩɟɤɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɶɸɬɨɪɢɧɝɚ ɜ
ɜɵɫɲɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ, ɂɫɩɚɧɢɹ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɂɡɪɚɢɥɶ)
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɟɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɶɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ
ɪɚɫɤɪɵɬɨ ɪɟɚɥɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɉɨɥɶɲɢ ɫ ɩɪɨɟɤɰɢɟɣ ɧɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚ ɷɬɨɦ ɮɨɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɶɸɬɨɪɢɧɝɚ ɜ ɩɨɥɶɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.

OkreĞlenie problemu. W nowoczesnym procesie ksztaácenia w szkole wyĪszej wzrasta rola
i znaczenie metod pobudzających aktywnoĞü, samodzielnoĞü, reÀeksyjnoĞü i odpowiedzialnoĞü
studentów w sferze poznawczej i pozapoznawczej [19, 261–265; 1] oraz metod opartych na dialogu, pojmowanym jako relacja symetryczna, w toku której nastĊpuje wymiennoĞü ról nadawcy
i odbiorcy, wymiana myĞli, kontakt osobowy, intelektualny i emocjonalny [22, 131]. Interesującą
propozycją, eksponującą walory obu grup metod, moĪe byütutoring akademicki.
Analiza badaĔ. Prekursorami tutoringu akademickiego byli máodzi ludzie, absolwenci lub
studenci Uniwersytetu Oxfordzkiego, którzy prowadzili indywidualne lekcje dla dzieci z rodzin
arystokratycznych lub szlacheckich. Tutor zamieszkiwaá z podopiecznym, a nawet odbywaá z nim
podróĪ po Europie. JednakĪe máodzieĪ ksztaácona i wychowywana w ten sposób miaáa trudnoĞci
w ksztaáceniu uniwersyteckim, opartym na egzaminach i wykáadach. W związku z tym okoáo
1870 r. zdecydowano, Īe tutoring bĊdzie podstawową metodą ksztaácenia na uniwersytecie [23,
31]. Do dziĞ tutoring jest integralnym elementem sytemu ksztaácenia studentów w Univeristy of
Cambridge i University of Oxford, renomowanych uczelniach w Wielkiej Brytanii, wysoko cenionych takĪe w Europie i na Ğwiecie (w rankingu QS World UniversityRankings 2013/2014 uczelnie
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brytyjskich uniwersytetach stanowi on alternatywną metodĊ ksztaácenia.
Podstawą tutoringu akademickiego jest relacja mistrza (tutor) i studenta (pupil), która sprzyja
nie tylko rozwojowi naukowemu (poznawczemu), ale takĪe osobistemu, spoáecznemu (pozapoznawczemu) studenta. Relacja ta jest budowana w toku cotygodniowych spotkaĔ – tutoriali. Student (czasami 2-3 studentów) na tutorialuprezentuje pracĊ pisemną (najczĊĞciej w formie eseju lub
w przypadku nauk Ğcisáych – rozwiązanego zadania) na ustalony wczeĞniej temat, wynikający z
programu danego przedmiotu, po czym nastĊpuje dyskusja na sygnalizowane zagadnienia. Student ma tu moĪliwoĞü wygáaszania swoich poglądów i opinii, ich obrony (jeĞli zostaną poddane
krytyce przez tutora), uczy siĊ stawiania tez i argumentowania. Nie jest biernym odbiorcą wiedzy,
ale jej odkrywcą i wspóátwórcą. Przyjmuje odpowiedzialnoĞü za wáasną naukĊ, podejmowane
dziaáania i ich skutki, a tym samym za jakoĞü i wyniki procesu ksztaácenia w szkole wyĪszej [14;
23, 32–33]. Warto dodaü, Īe tutoring w szkoáach wyĪszych moĪe byü stosowany w innych formach, np. tutoringu rówieĞniczego (peer tutoring) [28; 6; 11], tutoringu rozwojowego, i obszarach,
np. pomoc studentom uzdolnionym lub mającym trudnoĞci w uczeniu siĊ, adaptacja studentów
pierwszego roku studiów [12].
Tutoring akademicki jest takĪe coraz czĊĞciej wykorzystywany w szkolnictwie wyĪszym w
Europie i na Ğwiecie [12; 4]. Jest to związane z jednej strony – z poszukiwaniem alternatywnych
dla masowej edukacji metod ksztaácenia studentów, z drugiej zaĞ – z pozytywnymi i wieloaspektowymi implikacjami stosowania tej metody w szkoáach wyĪszych. Tutoring korzystnie wpáywa na
motywacjĊ studenta do nauki i osiągane przez niego rezultaty [16], uáatwia áączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną [26], powoduje wzrost poczucia podmiotowoĞci, wpáywu i autonomii studenta na proces ksztaácenia [5] oraz poczucia odpowiedzialnoĞci za rezultaty wáasnego uczenia siĊ. W
toku pracy metodątutorską ksztaátuje siĊ u studenta metareÀeksja nad procesem wáasnego uczenia
siĊ, zdolnoĞü do samodoskonalenia i samoregulacji [3]. Turoring przynosi takĪe liczne korzyĞci
nauczycielowi, który w tej relacji powinien byü nie tyle przekazicielem wiedzy, co autorytetem,
wychowawcą, facylitatorem, dąĪącym do uaktywnienia potencjaáu (zdolnoĞci, talentów) tkwiącego w studencie [19, 264–265]. Metoda ta moĪe byü takĪe dla nauczyciela Ĩródáem doskonalenia
zawodowego, autoreÀeksji nad wáasnym dziaáaniem. KorzyĞci ze stosowania tej metody moĪe
odnieĞü teĪ uczelnia, stanowi bowiem ona antidotum na masowoĞü ksztaácenia, sposób na odnowĊ
tradycyjnej misji uniwersytetu, a w dalszej perspektywie caáe spoáeczeĔstwo, gdyĪ stwarza ona
moĪliwoĞci wyáaniania i kreowania elit, wprowadzania studentów w Ğwiat wartoĞci i kultury [7].
Cel opracowania. Pozytywne i wieloaspektowe implikacje stosowania tutoringu w szkolnictwie wyĪszym wielu paĔstw (np. Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Izraela),
uzasadniają potrzebĊ szerszego wprowadzania tutoringu w uczelniach polskich. W związku z tym
celem tego opracowania jest ukazanie moĪliwoĞci i ograniczeĔ wdraĪania tutoringu w realiach
polskiego szkolnictwa wyĪszego.
Gáówne zagadnienia. Ksztaácenie na studiach wyĪszych – strategie, koncepcje, plany i programy, cele, metody, formy i Ğrodki nie są zawieszone w próĪni. Ich realizacja jest zawsze wpisana w szersze ramy – kontekst spoáeczno-kulturowy, ekonomiczny, gospodarczy danego kraju. W
związku z tym analizowanie tutoringu w odniesieniu do polskiego szkolnictwa wyĪszego, wymaga wpierw nakreĞlenia kontekstu jego funkcjonowania.
Polska, jak wiĊkszoĞü krajów Unii Europejskiej, jest sygnatariuszem Deklaracji BoloĔskiej,
której realizacja w praktyce zapoczątkowaáa wiele przemian w funkcjonowaniu systemu szkolnictwa wyĪszego Europy. Wprowadzono system studiów trójstopniowych: studia pierwszego stopnia (licencjackie), studia drugiego stopnia (magisterskie), studia trzeciego stopnia (doktorskie),
system porównywalnych dyplomów oraz punktowe rozliczanie osiągniĊü studentów (ECTS).
Opracowano i wdroĪono takĪe Polskie Ramy Kwali¿kacji dla Szkolnictwa WyĪszego z uwzglĊdnieniem oceny i zaleceĔ Unii Europejskiej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------256
Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 8, 2014

Kowalczuk-Waledziak
M. Tutoring akademicki w realiach polskiego...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------System szkolnictwa wyĪszego i podstawy jego funkcjonowania w Polsce szczegóáowo okreĞla ustawa Prawo o szkolnictwie wyĪszym z dnia 27 lipca 2005, znowelizowana 18 marca 2011.
Nowelizacja ustawy przyniosáa wiele zmian legislacyjnych zarówno w obszarze zarządzania
i organizacji pracy uczelni oraz funkcjonowania kadry naukowo – dydaktycznej. Wzmocniono
kompetencje rektora, wprowadzono nowe formy nadzoru i parametryzacji róĪnych aspektów dziaáalnoĞci uczelni,priorytetem uczynionodoskonalenie jakoĞci ksztaácenia [18].
Funkcjonowanie polskiego systemu szkolnictwa wyĪszego warunkuje takĪeliczba i jakoĞü
studentów oraz kadry akademickiej. Polskie szkolnictwo wyĪsze, podobnie jak szkolnictwo wyĪsze w wielu krajach Ğwiata (np. Kanadzie, Francji, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Australii) przeksztaáciáo siĊ z systemu elitarnego (dostĊpnego dla niewielkiego odsetka populacji)
w system masowy [24; 29; 25]. W Polsce od 1990 do 2005 liczba studentów stale wzrastaáa, póĨniej jednak liczba máodych ludzi w wieku studenckim zaczĊáa nieco spadaü – w roku akademickim
1990/1991 naukĊ pobieraáo 390.409 tys. studentów, w roku 2005/2006 – aĪ 1.953.832 tys., natomiast w roku 2011/2012 liczba studiujących spadáa do 1.764.060 tys. [13]. Co siĊ zaĞ tyczy liczby
nauczycieli akademickich, to zgodnie z danymi OECD w Polsce w 2011 r. na jednego nauczyciela
akademickiego przypadaáo 15,6 studentów, co odpowiadaáo Ğredniej dla krajów OECD wynoszącej wáaĞnie 15,6 [10]. Przy czym najmniej studentów na jednego nauczyciela akademickiego
przypadáo w 2011 r. na uczelniach medycznych (6) i uczelniach artystycznych (4,2) [18].
Warto dodaü, Īe rozwój szkolnictwa wyĪszego w Polsce ma przede wszystkim charakter
ekstensywny, wraz ze wzrostem jego skali nie nastĊpuje równie dynamiczny wzrost jakoĞci jego
funkcjonowania. Skutkuje to, miĊdzy innymi, doĞü niską pozycją Polski w rankingach potencjaáu
i rezultatów w obszarze innowacji – np. wedáug raportu Innovation Union Scoreboard 2013 Polska
otrzymaáa kategoriĊ «innowatora o skromnych wynikach» [15], a w raporcieThe Global Innovation Index 2013 zostaáa sklasy¿kowana na 49 miejscu (na 142 kraje) [8].
Ksztaácenie wzrastającej liczby studentów wymaga takĪe odpowiednich Ğrodków ¿nansowych
przeznaczanych na ten cel. Tymczasem od 2005 roku udziaá wydatków na szkolnictwo wyĪsze w
Produkcie Krajowym Brutto zmniejsza siĊ: z 0,99% w 2005 r. do tylko 0,67% w 2010 r. [13, 338].
Zaprezentowane wyĪejczynniki warunkujące funkcjonowanie polskiego szkolnictwa wyĪszego mają znaczący wpáyw na wdraĪanie i realizacjĊ tutoringu w polskich uczelniach. W dalszej
czĊĞci tekstu dokonujĊ analizy tych czynników w odniesieniu do wdraĪania tutoringu w praktyce
ksztaácenia akademickiego. Trzeba tu dodaü, Īe ten sam czynnik, w zaleĪnoĞci od rozpatrywanej
sytuacji, moĪe uáatwiaü lub utrudniaü aplikowanie tutoringu.
A) WARUNKI USTAWOWE I REGULACJE PRAWNE FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYTEMU SZKOLNICTWA WYĩSZEGO
W tej grupie czynników aplikacjĊ tutoringu mogą uáatwiaü:
x dyrektywy przedstawione w dokumentach europejskich (np. European Union strategy for
modernising higher education 2011) dotyczące poprawy jakoĞci szkolnictwa wyĪszego i dostosowywania zajĊü dydaktycznych do osobistych potrzeb studentów oraz wymagaĔ rynku pracy
i przyszáych karier zawodowych – tutor sprawuje opiekĊ nad 2-3 osobami, jego pomoc ma charakter zindywidualizowany, student wspóáuczestniczy w formuáowaniu celów ksztaácenia, uczy
siĊ samodzielnoĞci myĞlenia i dziaáania, rozwiązywania záoĪonych problemów, co jest poĪądane
przez pracodawców i przydatne w rozwoju kariery zawodowej;
x zalecenia Strategii Rozwoju Szkolnictwa WyĪszego w Polsce: 2010 – 2020. Projekt Ğrodowiskowy [20, 70] akcentujące koniecznoĞü indywidualizacji ksztaácenia i zwiĊkszania moĪliwoĞci
dostosowania programów nauczania do predyspozycji studentów;
x zaáoĪenia koncepcji tutoringu akademickiego silnie korespondują z Krajowymi Ramami
Kwali¿kacji w zakresie wymagaĔ dotyczących umiejĊtnoĞci i kompetencji spoáecznych absolwenta (np. merytoryczne argumentowanie, formuáowanie krytycznych opinii, okreĞlanie priorytetów sáuĪących realizacji okreĞlonego przez siebie zadania);
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Natomiast wdraĪanie tutoringu utrudniaü tu mogą takie czynniki, jak:
o doĞü duĪa hierarchicznoĞü i sztywnoĞü struktury organizacyjnej polskiego szkolnictwa
wyĪszego – nie sprzyja to nawiązywaniu bliskich, indywidualnych, partnerskich relacji miĊdzy
studentem a nauczycielem akademickim, co jest podstawą tutoringu orazustalania harmonogramu
spotkaĔ tutorskich;
o liczne obwarowania prawno-administracyjne, koniecznoĞü precyzacji, wery¿kacji i dokumentowania efektów ksztaácenia – nadmiar przepisów i reguá nie sprzyja budowaniu relacji
tutor-student, która powinna byü elastyczna, dostosowana do potrzeb i moĪliwoĞci studenta [18].
B) LICZBA I JAKOĝû STUDENTÓW ORAZ KADRY AKADEMICKIEJ
W tej grupie czynników aplikacjĊ tutoringu uáatwiaü mogą:
x niĪ demogra¿czny powodujący zmniejszanie siĊ liczby studentów – stwarza to szansĊ
wdraĪania koncepcji tutoringu w uczelniach na wiĊkszą skalĊ;
x niĪ demogra¿czny prowadzący do koncentracji ksztaácenia w duĪych i wzglĊdnie silnych
oĞrodkach, ale jednoczeĞnie wymuszający na nich podnoszenie jakoĞci oferowanych usáug edukacyjnych – jedną z propozycji zachĊcających kandydatów do studiowania w tych oĞrodkach moĪe
byü metoda tutoringu;
x stosunkowo niewielka liczba studentów na kierunkach medycznych, artystycznych, matematycznych, ¿zycznych w polskich uczelniach [27; 10], co znacznie moĪe uáatwiaü tu aplikacjĊ
koncepcji tutoringu; ponadto ksztaácenie studentów w tych dziedzinach metodą tutorską zwiĊksza
szansĊ na «znajdywanie» liderów w sferze tych nauk, którzy w nieodlegáej perspektywie czasowej mogą byü autorami cennych rozwiązaĔ w zakresie nowoczesnych technologii czy odkryü
medycznych [18];
x zwiĊkszająca siĊ liczba laureatów olimpiad przedmiotowych przyjmowanych na studia
(np. w Szkole Gáównej Handlowej w roku 2012/2103 studiowaáo 90 olimpijczyków) [27, 23]; są
to uczniowie posiadający ponadprzeciĊtną wiedzĊ, a praca metodą tutorską moĪe rozwinąü ich
talenty, wzmocniü ich kreatywnoĞü i zaangaĪowanie w proces studiowania;
x wyraĨne umacnianie siĊ orientacji humanistycznej w dydaktyce szkoáy wyĪszej [22, 102–106].
Do czynników utrudniającychzaĞ wdraĪanie tutoringu moĪna tu zaliczyü:
o niĪ demogra¿czny powodujący minimalną selekcjĊ kandydatów na studia, doĞü czĊsto
przyjmowane są osoby o niezbyt wysokich osiągniĊciach w nauce, trudno spoĞród nich wybraü
chĊtnych do uczestnictwa w tutorialach;
o relatywnie sáabe przygotowanie kandydatów na studia na wczeĞniejszych etapach edukacji do samodzielnoĞci myĞlenia, kreatywnoĞci oraz pracy zespoáowej, co moĪe zniechĊcaü do
uczestnictwa w tutorialach, które akcentują te aspekty w procesie dydaktycznym;
o umasowienie polskiego szkolnictwa wyĪszego – duĪe grupy wykáadowe i üwiczeniowe
powodują atmosferĊ anonimowoĞci i depersonalizacji procesu dydaktycznego, znacznie ograniczają dialog, wymianĊ myĞli i nawiązywanie bezpoĞrednich relacji studentów z nauczycielami
akademickimi [18];
o upragmatycznienie i instrumentalizacja wiedzy akademickiej – studentom doĞü czĊsto
zaleĪy na szybkim zaliczaniu przedmiotów i zdobywaniu kolejnych dyplomów (w Polsce modne
staáo siĊ studiowanie na kilku kierunkach) niĪ na autentycznym zaangaĪowaniu w studia, zdobywaniu wiedzy i wszechstronnym rozwoju osobowoĞci;
o brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli akademickich do peánienia roli tutora;
o niedostateczna wiedza studentów na temat tutoringu;
o niedostateczna znajomoĞü podstawowych skáadników procesu ksztaácenia (np. metod,
form ksztaácenia) przez nauczycieli akademickich, a tym samym brak znajomoĞci istoty metody
tutorskiej; tylko nieliczne szkoáy wyĪsze w Polsce (np. SGH w Warszawie) oferują nauczycielom
akademickim zajĊcia z dydaktyki szkoáy wyĪszej;
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kluczowe w pracy metodątutorską;
o ĞcieĪka kariery naukowej nauczycieli akademickich jest związana gáównie ze zdobywaniem kolejnych stopni naukowych – w karierze pracownika naukowego zdolnoĞci i umiejĊtnoĞci
dydaktyczne są maáo doceniane, co moĪe zniechĊcaü do podejmowania wysiáku przygotowywania tutoriali.
C) FINANSOWANIE
W tej grupie czynników aplikacjĊ tutoringu uáatwia przede wszystkim moĪliwoĞü korzystania
z funduszy Unii Europejskiej, niektóre polskie szkoáy (np. WyĪsza Szkoáa Pedagogiczna TWP w
Warszawie) wprowadzają system tutoringu, korzystając z tych Ğrodków, a utrudnia zmniejszaniesiĊ zasobów ¿nansowych uczelni, co powoduje brak moĪliwoĞci ¿nansowanianauczycielom
akademickim zajĊü dla 2-3 studentów oraz organizowania im szkoleĔ przygotowujących do prowadzenia tutoriali [18].
D) ETOS AKADEMICKI
W Polsce zachowaáo siĊ stosunkowo duĪo elementów tradycji wspólnoty akademickiej, która
przestrzega norm nie dlatego, Īe są wymuszane z zewnątrz i racjonalne z punktu widzenia efektywnoĞci, ale z tego powodu, Īe są przez czáonków wspólnoty uwaĪane za sáuszne i dobre [9]. To
moĪe sprzyjaü wprowadzaniu idei tutoringu odwoáującej siĊ do tradycyjnych wartoĞci uniwersytetu, poszukiwania prawdy, wprowadzania studentów w Ğwiat kultury, budowania relacji mistrz-uczeĔ. Z drugiej zaĞ strony PolskĊ charakteryzuje relatywnie wiĊkszy dystans wáadzy niĪ Stany
Zjednoczone czy kraje Europy Zachodniej [17]. Izabela Marzec wskazuje, Īe «WiĊkszy dystans
wáadzy moĪe sprawiaü, Īe partnerstwo i zaĪyáoĞü miĊdzy tutorem a podopiecznym mogą byü trudniejsze do osiągniĊcia niĪ w innych grupach kulturowych o mniejszym dystansie wáadzy» [21, 97].
Wnioski. WdraĪanie koncepcji tutoringu w polskich uczelniach moĪe napotykaü szereg barier i trudnoĞci, nastrĊczaü róĪnych problemów i wątpliwoĞci, które dodatkowo potĊguje skromne
doĞwiadczenie i niewystraczający dorobek naukowy w tym obszarze. Warto zauwaĪyü, Īe z podobnymi trudnoĞciami we wdraĪaniu tutoringu zmagają siĊ teĪ uczelnie w innych krajach Europy
i Ğwiata [2]. Jednak, pomimo tych problemów, jest teĪ w polskich warunkach szereg okolicznoĞci
sprzyjających stosowaniu tej metody, które warto wykorzystywaü ze wzglĊdu na jej liczne i wieloaspektowe walory, co czyni siĊ juĪ w takich polskich szkoáach wyĪszych, jak: WyĪsza Szkoáa
Pedagogiczna TWP w Warszawie – projekt «Nowoczesny wykáadowca – tutor i coach», DolnoĞląska Szkoáa WyĪsza we Wrocáawiu – program «Tutor» czy Akademia Artes Liberales – MiĊdzywydziaáowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH).
Trzeba jednak dodaü, Īe tutoring jest metodą ksztaácenia wywodząca siĊ z innego kraju i nie
naleĪy, pomimo licznych zalet, przeciwstawiaü go modelowi ksztaácenia powszechnie obowiązującemu w polskich szkoáach wyĪszych. Natomiast warto wykorzystywaü elementy tej metody w
realizacji procesu ksztaácenia i uczenia siĊ studentów, co umoĪliwiü moĪe rozwój i/lub doskonalenie ich potencjaáu poznawczego i pozapoznawczego.
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