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Ʉɪɚɽɜɫɤɚ Ⱥ. ɐɿɥɿ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɏɏI ɫɬɨɥɿɬɬɿ. Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɦɿɧ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɭɦɨɜɚɯ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɧɚɜɢɤɿɜ ɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɨɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ,
ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɨɫɹɝɬɢ ɜɢɳɨʀ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɲɜɢɞɤɨ ɡɦɿɧɸɜɚɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɰɿɥɿ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɧɚɜɢɤɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ.
Krajewska A. Goals and results of teaching in the university of XXI century. The object of analyses
in this study is description of desirable changes in the range of aims and the results of teaching in university, developed at the graduates many new competences, skill, employability. They enable better functioning
graduates on dif¿cult market of the work and in the changing dynamically society. The aim of the study is to
proof the meaningfulness of these results in improving teaching quality in university.
Key words: aims and results of teaching, university, competences, skills, employability.
Ʉɪɚɟɜɫɤɚ Ⱥ. ɐɟɥɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɏɏI ɜɟɤɟ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɧɨɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɨɣɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɬɪɭɞɚ ɜ ɛɵɫɬɪɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɦɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɰɟɥɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɧɚɜɵɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.

OkreĞlenie problemu. Przemiany polityczne, spoáeczne i ekonomiczne postĊpujące w
ostatnich dekadach na Ğwiecie, w Europie i w Polsce wyznaczają szereg nastĊpstw dla edukacji.
Wzrost znaczenia wiedzy, rozwój technologii informacyjnych, przemiany w gospodarce, nowy
rynek pracy, problemy z zatrudnieniem, powodują, Īe edukacja, wiedza i umiejĊtnoĞci stają siĊ
podstawowymi czynnikami okreĞlającymi jakoĞü standardu Īycia jednostek i spoáeczeĔstw.
JesteĞmy na początku wieku wiedzy, zauwaĪa J. J. Duderstadt [6, 39–40], w którym kapitaá
intelektualny – potĊga umysáu – zastĊpuje kapitaá ¿nansowy i ¿zyczny, staje siĊ kluczem do
naszej mocy, prosperity i dobrobytu. W rezultacie nastĊpuje wzrost wymagaĔ spoáecznych wobec jakoĞci pracy i uzyskiwanych wyników w szkolnictwie wyĪszym, w tym w uniwersytetach.
JednoczeĞnie w sytuacji rozwijającego siĊ rynku edukacyjnego, uzyskiwana jakoĞü ksztaácenia,
przy radykalnym wzroĞcie liczby studentów, staáym ograniczaniu Ğrodków ¿nansowych przeznaczanych na funkcjonowanie uczelni paĔstwowych staje siĊ przedmiotem licznych krytycznych
opinii [12, 118–119; 18, 44–45; 5, 36], obszarem troski róĪnych gremiów miĊdzynarodowych i
krajowych [20], wywoáuje niepokój i obawy.
Równolegle coraz wiĊkszego znaczenia nabiera problem odpowiedzialnoĞci paĔstwowych
instytucji szkolnictwa wyĪszego wobec spoáeczeĔstwa i podatników za jakoĞü realizacji celów
i funkcji [14, 79–88]. W wielu paĔstwach [9, 484], a takĪe i w Polsce zwiĊkszające siĊ koszty
ksztaácenia przenoszone są na studiujących i ich rodziny. Powoduje to wĞród nich wzrost ocze© Krajewska A. Cele i wyniki ksztaácenia w uniwersytecie XXI wieku
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kiwaĔ i gwarancji, Īe otrzymają wartoĞü równowaĪącą wkáad ¿nansowy, czasem jednak postrzegane jest jako szansa na zakup nie wiedzy lecz dyplomu.
Szczególne miejsce w systemie szkolnictwa wyĪszego zajmuje uniwersytet, ze wzglĊdu na
swe wielowiekowe tradycje i misjĊ. WáaĞnie od uniwersytetu, wielokrotnie okreĞlanego Ğwiątynią nauki, wiedzy i mądroĞci spoáeczeĔstwo oczekuje wzrostu odpowiedzialnoĞci za wypeániane
funkcje, efektywniejszego wykorzystywania posiadanych zasobów i wiĊkszej reaktywnoĞci na
dynamicznie zmieniające siĊ warunki zewnĊtrzne [20, 1 – 28].
Analiza badaĔ. Wzrasta zaniepokojenie o zdolnoĞü uniwersytetu do sprostania zmieniającym siĊ potrzebom spoáecznym w obliczu szybko postĊpujących przemian w Ğrodowisku, w
którym funkcjonuje. Oto profesor L. E. Weber, ekonomista, czáonek Rady MiĊdzynarodowego
Stowarzyszenia Uniwersytetów, ekspert m.in. Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich i
Rady Europy podczas konferencji Wyzwania wobec szkolnictwa wyĪszego na przeáomie Millenium w Glion, w Szwajcarii stwierdziá, Īe chociaĪ w swej wielosetletniej historii, szczególnie w
Europie, uniwersytety musiaáy stawaü wobec trudnych problemów, to teraz po raz pierwszy od
dawna, sposób wypeániania ich misji lub nawet ich istnienie jest kwestionowane; chociaĪ dzisiaj
uniwersytety ksztaácą wielokrotnie wiĊcej studentów, niĪ wiek temu, ich reputacja maleje. Są coraz bardziej krytykowane i zachĊcane do zmian. W porównaniu ze zmianami w przemyĞle, a nawet w paĔstwie uniwersytety pozostają nadzwyczajnie konserwatywnymi instytucjami [21, 4–5].
ZauwaĪyü jednak naleĪy, Īe od kilku juĪ lat w wielu spoáecznoĞciach uniwersyteckich podejmuje siĊ dyskusje dotyczące potrzeby i kierunków przemian w funkcjonowaniu uniwersytetu
w XXI wieku. Swą krytyczną opiniĊ prof. L. E. Weber przedstawiá wáaĞnie podczas seminarium,
którego uczestnicy – czáonkowie MiĊdzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów, oprócz
gáĊbokiej analizy wyzwaĔ wobec uniwersytetu, zaproponowali nowe inicjatywy odpowiadające
tym wyzwaniom [15, 79–88; 16, 83–84]. Nowe potrzeby i oczekiwania spoáeczne wyznaczają kierunki przemian w zakresie celów i wyników ksztaácenia w uniwersytetach, są przejawem
postĊpującej reaktywnoĞci na aktualne potrzeby, skutkiem badaĔ i szczegóáowej analizy opinii
pracodawców o zatrudnianych absolwentach, ich mocnych i sáabych stronach, a takĪe efektem
badania opinii absolwentów o posiadanych umiejĊtnoĞciach, kompetencjach, ich wykorzystaniu
na rynku pracy, jak równieĪ takich, których nie posiadają, a okazują siĊ niezbĊdne.
Celem opracowania jest charakterystyka poĪądanych aktualnie zmian w zakresie celów i
wyników ksztaácenia uniwersyteckiego, rozwijania u absolwentów wielu nowych kompetencji,
umiejĊtnoĞci, zdolnoĞci do uzyskiwania zatrudnienia, które umoĪliwiają lepsze funkcjonowanie
absolwentów na trudnym rynku pracy i w dynamicznie zmieniającym siĊ spoáeczeĔstwie, a takĪe
wykazanie ich znaczenia dla podnoszenia jakoĞci ksztaácenia w uniwersytecie.
Gáówne zagadnienia. Potrzeby Ğrodowiska, w którym bĊdą funkcjonowali absolwenci uniwersytetów wyznaczają im róĪnorodne i záoĪone wymagania. W celu ich okreĞlania stosuje siĊ
róĪe terminy: kompetencje (competence), umiejĊtnoĞci (skills), zdolnoĞü do uzyskiwania zatrudnienia (employability), a takĪe inne. Poszczególnym pojĊciom, chociaĪ ogólnie okreĞlają wáaĞciwoĞci, którymi powinni charakteryzowaü siĊ absolwenci, w róĪnych kontekstach przypisuje siĊ
odmienny zakres, czasem zaĞ stosowane są jako synonimy, czĊsto wystĊpują wraz z dodatkowym
okreĞleniem, które je precyzuje.
W pedagogice, pojĊcie kompetencja czĊsto stosowane jest do okreĞlenia wáaĞciwoĞci czáowieka uzyskiwanych w rezultacie uczenia siĊ i ksztaácenia. K. Denek [4, 17] wskazuje, Īe zadaniem edukacji uniwersyteckiej jest zapewnienie jej uczestnikom kompetencji akcentujących
uniwersalne wartoĞci i takie priorytety edukacyjne, jak: samodzielnoĞü, przygotowanie do Īycia
w demokratycznym spoáeczeĔstwie opartym na gospodarce rynkowej, skoncentrowanie uwagi
i wysiáku máodego pokolenia na wáasnej przyszáoĞci, poprawie jakoĞci Īycia i indywidualnego
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozwoju. WĞród kluczowych kompetencji wymienia nastĊpujące: studiowanie, myĞlenie, poszukiwanie, doskonalenie siĊ, komunikowanie siĊ, wspóápraca, dziaáanie.
Interesujący ukáad kompetencji (zdolnoĞci), które uáatwiaáyby przejĞcie absolwenta z uczelni
do pracy opracowaá Sekretariat Komisji d/s Osiągania Koniecznych UmiejĊtnoĞci w USA [13,
139]: kompetencje w zakresie zasobów – do ich rozpoznawania, organizowania, planowania i
alokacji; kompetencje interpersonalne – do pracy z innymi w zespole, uczenia innych, sáuĪenia klientom, kompetencje przywódcze, negocjacyjne; kompetencje informacyjne – nabywania,
porządkowania, interpretacji, ewaluacji i komunikacji informacji; kompetencje systemowe – w
zakresie rozumienia záoĪonoĞci relacji, prognozowania, monitorowania i poprawy osiągniĊü;
kompetencje technologiczne.
MoĪna teĪ wskazaü wykazy oczekiwanych wyników ksztaácenia akademickiego, w których
ich autorzy oprócz precyzowanych kompetencji wymieniają równieĪ umiejĊtnoĞci, zdolnoĞci, a
takĪe inne wáaĞciwoĞci absolwentów. PoĪądane wyniki ksztaácenia w szkole wyĪszej P. T. Ewell
[7, 151–152] zawiera w nastĊpującym zestawie: kompetencje poznawcze; kompetencje profesjonalne; umiejĊtnoĞü rozwiązywania problemów na wysokim poziomie (myĞlenie krytyczne o wymiarze praktycznym, kreatywnoĞü); entuzjazm do ciągáego uczenia siĊ wynikający z wewnĊtrznych potrzeb; umiejĊtnoĞci komunikacyjne (szczególnie ustne, wykorzystywane w rzeczywistych
sytuacjach) i wspóápracy; poczucie odpowiedzialnoĞci za podejmowane dziaáania (w wymiarze
indywidualnym jako konsekwencja wáasnych dziaáaĔ i zbiorowym – wspieranie i wspóápraca
swojej spoáecznoĞci lub organizacji); zdolnoĞü do budowania mostów miĊdzy barierami kulturowymi i lingwistycznymi; poczucie «profesjonalizmu» (jako motywacja do profesjonalnej praktyki, akceptacja jej standardów, takĪe odpowiednie zachowania interpersonalne – kultura osobista).
W ujĊciu A. W. Astina [1, 156–169] poĪądane wyniki ksztaácenia w szkole wyĪszej to «wartoĞü dodana» do wiedzy, umiejĊtnoĞci i charakteru studenta ponad wáaĞciwoĞci posiadane w
momencie rozpoczĊcia studiów. Przejawem «wartoĞci dodanej» są szczególnie eksponowane
wyniki afektywne i emocjonalne, a takĪe poznawcze. Wyniki afektywne A. W. Astin okreĞla jako
«wewnĊtrzne wáaĞciwoĞci», wĞród których wymienia: kompetencje interpersonalne, umiejĊtnoĞü
przewodzenia, uczciwoĞü, empatia, charakter, dbaáoĞü o dobrą opiniĊ, przejawianie zachowaĔ
obywatelskich, demokratycznych, odpowiedzialnoĞü spoáeczna.
Oczekiwane wyniki ksztaácenia uniwersyteckiego okreĞla siĊ takĪe jako umiejĊtnoĞci. W
relacji do kompetencji charakteryzuje je wĊĪszy zakres. PojĊcie to najczĊĞciej wystĊpuje z przymiotnikiem okreĞlającym jego bliĪsze znaczenie:
x «umiejĊtnoĞci przenoĞne (transferable)» – to takie, które rozwijane w jednej sytuacji (np.,
edukacyjnej) są takĪe przydatne wówczas, gdy dokonuje siĊ ich transferu do innej sytuacji (np.,
zatrudnienia). OkreĞlane są równieĪ jako ogólne (generic), a takĪe wspólne (common), co oznacza uniwersalną naturĊ tych umiejĊtnoĞci: są odpowiednie dla kaĪdego i wszystkich studentów,
niezaleĪnie od studiowanej dyscypliny i ich ksztaátowanie moĪe byü ujĊte we wszystkich programach ksztaácenia [3, 43];
x «umiejĊtnoĞci kluczowe (key)» – przymiotnik «kluczowe» oznacza w tym kontekĞcie ich
znaczenie, waĪnoĞü, rangĊ. WyposaĪają absolwentów w umiejĊtnoĞü peánienia odpowiednich ról
w spoáeczeĔstwie i w pracy [10, 21]. Oznaczają takĪe umiejĊtnoĞci, które są «kluczem», «otwierają drzwi» do zatrudnienia [8, 8];
x «umiejĊtnoĞci istotne / zasadnicze (core)» – oznaczają te, które muszą byü wiodące w aktualnym procesie ksztaácenia studentów. Ich ksztaátowanie wymaga przyswajania raczej «wiedzy
typu jak», niĪ «wiedzy typu, Īe» [19, 135];
x «umiejĊtnoĞci pomocnicze (auxiliary)» – wykraczające poza umiejĊtnoĞci akademickie, których absolwenci winni nabyü, aby uzyskaü powodzenie w wybranym przez siebie zawodzie [2, 30].
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSN 2308-4855
107

Ïåäàãîã±êà
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z przedstawionego przeglądu umiejĊtnoĞci, jako poĪądanych aktualnie rezultatów ksztaácenia wynika, Īe chociaĪ nieco róĪnią siĊ w stosowanej terminologii, to wszystkie eksponują
uĪytecznoĞü i przydatnoĞü ich dla funkcjonowania absolwentów w Ğrodowisku pracy i w spoáeczeĔstwie. Pomimo takiej róĪnorodnoĞci w sáownictwie, zwraca siĊ uwagĊ [8, 11], Īe te terminy
są w swym zasadniczym znaczeniu jednak synonimami.
W ostatnich latach w odpowiedzi na problemy na rynku pracy dla absolwentów uniwersytetów
i szkóá wyĪszych przedmiotem dyskusji staje siĊ coraz czĊĞciej potrzeba ksztaátowania i rozwijania
wĞród studentów zdolnoĞci do uzyskiwania zatrudnienia (employability) jako zamierzonego wyniku
i wymiaru jakoĞci ksztaácenia uniwersyteckiego [14; 11; 8]. Wzrastającego znaczenia nabiera takĪe
ksztaátowanie zdolnoĞci do samozatrudnienia siĊ. Przyczyną wzrostu znaczenia takich wáaĞciwoĞci
są szybko postĊpujące zmiany w wielu sektorach gospodarki dotyczące natury i charakteru wystĊpujących w nich prac i zajĊü, z których pewne zanikają, a jednoczeĞnie powstają nowe. W konsekwencji, absolwenci powinni nie tylko byü zdolni do wykonywania okreĞlonej, aktualnie uzyskanej
pracy, ale muszą takĪe posiadaü personalne zdolnoĞci do inteligentnego postĊpowania w sytuacjach
zmiany, np., zatrudnienia, stanowiska pracy, kiedy powstaje potrzeba uzyskania nowego zajĊcia lub
teĪ w sytuacji potrzeby samodzielnego stworzenia sobie miejsca pracy. Powinni wiĊc potra¿ü radziü
sobie ze zmieniającym siĊ zatrudnieniem i potrzebą uczenia siĊ przez wszystkie etapy Īycia.
Znawca problematyki jakoĞci ksztaácenia, L. Harvey [11, 100–103] de¿niuje nastĊpująco
analizowaną wáaĞciwoĞü: zdolnoĞü do uzyskiwania zatrudnienia jest skáonnoĞcią absolwentów
do okazywania atrybutów, które w przewidywaniach pracodawców bĊdą konieczne do przyszáego efektywnego funkcjonowania ich organizacji. JednoczeĞnie, jak sáusznie akcentuje B. Little
[17, 128] zdolnoĞü do uzyskiwania zatrudnienia naleĪy postrzegaü wielowymiarowo i dostrzegaü
róĪnice miĊdzy czynnikami posiadającymi znaczenie przy uzyskiwaniu pracy i czynnikami znaczącymi w przygotowaniu do pracy.
Przyjmowanie róĪnych stanowisk w de¿niowaniu zdolnoĞci do uzyskiwania zatrudnienia
powoduje, Īe wáaĞciwoĞü ta jest ujmowana niejednoznacznie. L. Harvey [11, 98] zauwaĪa, Īe
chociaĪ we wszystkich ujĊciach istota dotyczy skáonnoĞci studentów do uzyskiwania pracy, to
jednak uwzglĊdniane są róĪne punkty odniesienia lub konteksty, np.:
x ujĊcia eksponujące rodzaj pracy wskazują, Īe nie jest juĪ moĪliwe ustalenie zakresu pracy, którą moĪe uzyskaü absolwent i eksponują: zdolnoĞü do uzyskania jakiejkolwiek pracy; odpowiadającej poziomowi absolwenta; wymagającej umiejĊtnoĞci i zdolnoĞci absolwenta; zgodnej z
oczekiwaniami lub pracy ukierunkowanej na karierĊ;
x ujĊcia eksponujące czas, w których zdolnoĞü do uzyskiwania zatrudnienia jest sygnalizowana przez uzyskanie pracy w okreĞlonym czasie po ukoĔczeniu studiów i /lub zanim wystąpi
jakakolwiek potrzeba rekwali¿kacji;
x ujĊcia eksponujące dalszą naukĊ. Istnieją poglądy, których zwolennicy utrzymują, Īe
ukoĔczenie studiów nie jest zakoĔczeniem nauki i cenią absolwentów gotowych do dalszego
uczenia siĊ. WystĊpują takĪe inne opinie, w których wiĊksze znaczenie przywiązuje siĊ do osiągniĊü absolwentów w chwili ukoĔczenia studiów, chociaĪ uznają takĪe znaczenie «chĊci uczenia
siĊ i kontynuowania dalszej nauki»;
x ujĊcia eksponujące wáaĞciwoĞci istotne podczas rekrutacji, w których zdolnoĞü do uzyskania zatrudnienia oznacza zdolnoĞü do demonstrowania poĪądanych wáaĞciwoĞci w chwili rekrutacji i /lub wykazania zdolnoĞci do szybkiego ich rozwijania;
x ujĊcia eksponujące «umiejĊtnoĞci w zakresie zdolnoĞci do uzyskania zatrudnienia».
ZdolnoĞü do uzyskania zatrudnienia jest tu rozumiana jako posiadanie istotnych / zasadniczych
(core) umiejĊtnoĞci lub poszerzonego zestawu atrybutów ogólnych albo okreĞlonych przez pracodawcĊ (związanych z dyscypliną, z sektorem, rodzajem spóáki).
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Krajewska
A. Cele i wyniki ksztaÞcenia w uniwersytecie XXI wieku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A zatem zdolnoĞü do uzyskiwania zatrudnienia moĪe byü okreĞlana z róĪnych punktów widzenia: rodzaju uzyskiwanej pracy, czasu jej pozyskania, gotowoĞci do dalszej nauki, wáaĞciwoĞci wymaganych podczas rekrutacji i umiejĊtnoĞci w zakresie zdolnoĞci do uzyskania danego
zatrudnienia.
Szczególnie interesujące, w kontekĞcie zwiĊkszania skutecznoĞci procesu ksztaácenia i
wzmagania skáonnoĞci absolwentów do uzyskiwania zatrudnienia wydają siĊ dwa ostatnie ujĊcia. Eksponują one zdolnoĞü do demonstrowania przez absolwentów poĪądanych wáaĞciwoĞci w
chwili rekrutacji i /lub wykazania zdolnoĞci do szybkiego ich rozwijania, posiadanie umiejĊtnoĞci istotnych lub poszerzonego zestawu atrybutów ogólnych albo okreĞlonych przez pracodawcĊ.
Dla praktyki ksztaácenia uniwersyteckiego wynika z nich koniecznoĞü staáego badania potrzeb i
oczekiwaĔ pracodawców posiadających sprecyzowane poglądy dotyczące wáaĞciwoĞci niezbĊdnych dla efektywnego funkcjonowania ich organizacji teraz i w przyszáoĞci, a takĪe mechanizmy
selekcji absolwentów charakteryzujących siĊ poĪądanymi wáaĞciwoĞciami. UwzglĊdnianie w
programach ksztaácenia uniwersyteckiego rezultatów takich badaĔ zwiĊksza szanse absolwentów
na pozyskiwanie zatrudnienia, co potwierdza juĪ praktyka w niektórych uniwersytetach [8, 18].
Warto jednak podkreĞliü, Īe wystĊpuje równieĪ wiele innych czynników poĞredniczących
w procesie zatrudniania, niezaleĪnych od moĪliwoĞci zapewnianych studentom w programach
ksztaácenia podczas studiów: rodzaj instytucji szkolnictwa wyĪszego (ich reputacja), tryb studiów, sytuacja studentów i ich mobilnoĞü, kierunek studiów, posiadanie wczeĞniejszych doĞwiadczeĔ z pracy, wiek, páeü, a takĪe inne.
Wnioski. Z dokonanego przeglądu i analizy poĪądanych aktualnie wyników ksztaácenia uniwersyteckiego wynika, Īe są próbą odpowiedzi na aktualne potrzeby i oczekiwania spoáeczne,
a ich osiąganie w praktyce umoĪliwi podnoszenie jakoĞci ksztaácenia. NiezaleĪnie od przyjĊtej
terminologii, tak okreĞlane wyniki ksztaácenia wskazują, Īe od absolwentów wymaga siĊ w równym stopniu: wiedzy, umiejĊtnoĞci, ale takĪe odpowiednich postaw okazywanych w dziaáaniu, a
nie w teorii, a jednoczeĞnie znaczące miejsce zajmuje rozwijanie potrzeby uczenia siĊ przez caáe
Īycie jako wynik ksztaácenia. W zestawach poĪądanych kompetencji lub umiejĊtnoĞci oprócz
poznawczych eksponuje siĊ dotychczas marginalizowane wyniki ze sfery afektywnej – m. in.,
emocjonalnej, moralnej, spoáecznej, a takĪe i inne wewnĊtrzne wáaĞciwoĞci jednostki. ZdolnoĞü
do uzyskania zatrudnienia jako wynik ksztaácenia zyskuje nie spotykaną dotychczas rangĊ. Osiąganie w praktyce analizowanych tu wyników ksztaácenia uniwersyteckiego jest wielkim wyzwaniem dla nauczycieli akademickich i studentów, ale w aktualnych uwarunkowaniach zewnĊtrznych staje siĊ nie tylko potrzebą, ale koniecznoĞcią.
Podsumowując naleĪy jednak zauwaĪyü, Īe chociaĪ postĊpujące przemiany w zakresie celów i wyników ksztaácenia uniwersyteckiego bĊdą umoĪliwiaáy lepszy transfer ze Ğwiata edukacji
do Ğwiata pracy i są niewątpliwie przejawem odpowiedzialnoĞci uniwersytetu wobec spoáeczeĔstwa, to jednak odpowiedzialnoĞü ta ma jeszcze inny, jakĪe znaczący aktualnie wymiar. To wáaĞnie na uniwersytecie ciąĪy odpowiedzialnoĞü za ochronĊ, rozwijanie i transmisjĊ do caáego spoáeczeĔstwa tych rodzajów wiedzy, których z róĪnych powodów nie wymaga rynek i zatrudnienie.
Wiele z tych «nierynkowych» obszarów wysiáku intelektualnego ĞciĞle áączy siĊ z kulturowym
i politycznym okreĞleniem toĪsamoĞci narodu – z kulturą duchową. Czy traci swe znaczenie
w wieku globalizacji? Czy moĪe wáaĞnie przeciwnie – nabiera szczególnego znaczenia, staje
siĊ nadzieją i szansą sanacji wartoĞci moralnych w czasie, gdy kultura masowa, konsumpcja,
egoizm, rozchwianie systemu wartoĞci oferują redukcjĊ zbiorowej toĪsamoĞci historycznej do
stanu anormalnoĞci. Takie obszary dorobku ludzkoĞci powinny byü szczególnie pielĊgnowane, a
ich ochrona jest takĪe wymiarem nowej odpowiedzialnoĞci uniwersytetu wobec spoáeczeĔstwa i
jednoczeĞnie w jego imieniu.
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