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Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej 

Szanowna Pani Minister! 
Interesując się jakością życia młodych ludzi, zwracam się do Pani z pewnym problemem, który z upły-

wem lat niestety przybiera na sile. Sprawa dotyczy liczby uczelni wyższych, które niczym grzyby po deszczu 
mnożą się rokrocznie, „produkując” tym samym coraz to większe rzesze potencjalnie bezrobotnych absol-
wentów. Mam tu na myśli szkoły, które powstają nagle i tworzą sztuczną de facto konkurencję względem już 
istniejących: zarówno tych publicznych, jak i prywatnych o ugruntowanej w danym mieście pozycji. Proces 
ów rozwinął się do tego stopnia, że kierunki niegdyś przypisane do konkretnych uczelni (z uwagi na ich spe-
cyfikę) obecnie tworzone są tak naprawdę wszędzie, jednak poziom nauczania pozostawia wiele do życzenia. 
Niejednokrotnie byłem świadkiem wyznań wykładowców tego typu szkół, którzy przyznawali, że zmuszeni 
są zaniżać poziom wykładanej wiedzy, ponieważ studenci nie są w stanie przyswoić jej w pierwotnej postaci. 
A wszystko to skutkuje tym, że młody człowiek kończący tego typu uczelnię jest siłą rzeczy gorzej przygo-
towany do wyuczonego zawodu aniżeli jego „konkurent” ze szkoły o dłuższej historii. W ten sposób rynek 
obfituje w szeroką rzeszę absolwentów danego kierunku, jednak absolwentów o nieporównywalnym pozio-
mie wiedzy. Nie jest to zatem zdrowa rywalizacja, powiedziałbym, że wręcz szkodliwa, bowiem w ten spo-
sób dwoje ludzi o niewspółmiernym zasobie wiedzy otrzymuje ten sam tytuł naukowy. Czy taka „nadproduk-
cja” zawodów jest nam w obecnych czasach rzeczywiście potrzebna? Czy nie lepiej byłoby zachęcać mło-
dych ludzi do wyuczenia się i wykonywania profesji, które aktualnie są na rynku pożądane? 

Odnoszę nieodparte wrażenie, iż nadawane przez uczelnie wyższe tytuły naukowe, które niegdyś świad-
czyły o faktycznie niebagatelnej wiedzy absolwenta i przyznawane były wybranym jednostkom, obecnie 
uległy absolutnemu zdeprecjonowaniu. Sytuacja ta nie jest korzystna ani dla państwa (w tym rynku pracy), 
ani dla samych zainteresowanych – studentów. Tendencja, o której mówię, ma miejsce od lat i nic nie wska-
zuje na to, aby coś miało się w tej sprawie zmienić. 

Zwracam się do Pani z zapytaniem, czy również Pani dostrzega ten problem i czy widzi Pani jakieś realne 
szanse na rozwiązanie go. 

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




