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ga ją me tod za rzą dza nia or ga ni za cja -
mi, jed nak na pew no nie są przed -
się bior stwa mi, wła śnie dla te go, że
re ali zu ją pu blicz na mi sję. Ko mer cja -
li za cja aka de mic ka za tem na stę pu -
je, ale ma swo je gra ni ce i za le ży
od ty pu uczel ni.

– Ar gu men ty za fu zja mi?
– Wy da je się, że mo ty wa cje,

z któ ry mi wią że się prze pro wa -
dze nie fu zji, mo gą być bar dzo róż -
ne. Od przy czyn ma kro sys te mo -
wych, zwią za nych z po li ty ką
pu blicz ną, ta kich jak na przy kład
lep szy do stęp stu den tów
do kształ ce nia, bar dziej ra cjo nal ny
roz kład pro gra mów przez two -
rze nie tak zwa nych fu zji stra te -
gicz nych, a więc pro wa dzą cych
do uni wer sy te tów ma ją cych świa -
to wy za sięg, sto ją cych wy żej
w ran kin gach mię dzy na ro do wych,
przez fu zje po zy cyj ne, ma ją ce po -
pra wiać po zy cję uczel ni, na przy -
kład w re gio nie lub na wet fu zje re -
struk tu ry za cyj ne czy ra tun ko we,
któ re po pro stu ma ją w ja kiś spo -
sób oca lić do ro bek ma te rial ny
uczel ni, któ re są za gro żo ne eko -
no micz nie. Ar gu men ty za wią żą
się przede wszyst kim z więk -
sząska lą dzia łal no ści, z mniej szym
roz pro sze niem kształ ce nia i dzia -
łal no ści na uko wej, z tak zwa ną
więk szą ma są kry tycz ną, a więc
do strze ga niem ich w per spek ty -
wie mię dzy na ro do wej. 

– A ja kie ar gu men ty są prze -
ciw? 

– No, nie chcie li by śmy, że by
two rze nie związ ków uczel ni, ich
kon so li da cja do pro wa dzi ło do wy -
kre owa nia ta kich Be he mo tów,
ogrom nych ale za to bar dzo sła bo


– Dla cze go na pi sał Pan tę

książ kę?
– Mo no gra fia Fu zje uczel ni…, jak

i po przed nia książ ka Kul tu ra aka -
de mic ka: ko niec uto pii? są wy ra zem
mo je go za nie po ko je nia i na dziei.
Nie po kój wy ni ka z dia gno zy sy tu -
acji pol skich uczel ni na tle czo łów -
ki mię dzy na ro do wej. Nie cho dzi
wy łącz nie o nie do fi nan so wa nie na -
uki oraz da le kie miej sca w ran kin -
gach mię dzy na ro do wych. Nie bez -
pie czeń stwa mar gi na li za cji pły ną
rów nież ze spad ku atrak cyj no ści
za wo du aka de mic kie go oraz dre -
na żu mó zgów, któ re ogra ni cza ją
moż li wo ści re ali zo wa nia pro jek -
tów na uko wych przez uta len to -
wa nych ba da czy w Pol sce.

– A co jest źró dłem na dziei?
– Źró dłem na dziei jest prze ko -

na nie, że do ko nu je my wła śnie fun -
da men tal nej zmia ny ła du aka de -
mic kie go oraz za rzą dza nia
uczel nia mi, któ re od wró cą nie ko -
rzyst ny trend. Wa run kiem po wo -
dze nia re for my sys te mu na uki
i szkol nic twa wyż sze go są: roz po -
zna nie i ada pta cja do pol skich wa -
run ków sku tecz nych roz wią zań
świa to wych, zpro jek to wa nie
i wdro że nie po li ty ki pu blicz nej re -
for mu ją cej ład aka de mic ki oraz za -
an ga żo wa nie śro do wi ska aka de -
mic kie go w pro jek to wa ną zmia nę
na po zio mie za rzą dza nia uczel nia -
mi. Wła śnie książ ka Fu zje uczel -
ni – czy w sza leń stwie jest me to da?
słu ży roz po zna niu ob sza ru kształ -

to wa nia się ryn ku uczel ni i re for -
mo wa nia sys te mów na uki i szkol -
nic twa wyż sze go opar te go
na kon so li da cjach.

– Ty tuł książ ki pro wo ku je.
– W pro wo ka cyj nym ty tu le

książ ki, mó wią cej o tym, czy kon -
so li da cje to sza leń stwo czy me to -
da, chcia łem zwró cić uwa gę
na pe wien, nie do koń ca ra cjo nal -
ny mo tyw, zwią za ny z kon so li da -
cja mi, pły ną cy przede wszyst kim
z kon struk cji ran kin gów i po rów -
nań mię dzy na ro do wych. Ran kin gi,
ta kie jak Li sta Szan ghaj ska, przede
wszyst kim do ce nia ją uni wer sy te ty
za wiel kość do rob ku na uko we go,
przez co sil nie sty mu lu ją w po li ty -
ce pu blicz nej dzia ła nia sprzy ja ją ce
kon so li da cji uczel ni. Jak po ka zu ję
w tym prze glą dzie mię dzy na ro do -
wym, z fa la mi fu zji mie li śmy
do czy nie nia w kra jach roz wi nię -
tych i ma my ca ły czas do czy nie nia
w wie lu kra jach roz wi ja ją cych się
w Unii Eu ro pej skiej, cho ciaż by
kra je skan dy naw skie, Wło chy,
Wiel ka Bry ta nia, Fran cja. Są to
róż ne go ty pu roz wią za nia do ty -
czą ce po li tyk pu blicz nych, ale
rów nież me to dy za rząd cze, któ -
rych za sto so wa nie przy nio sło
w wie lu przy pad kach po zy tyw ne
skut ki. Z dru giej stro ny za tem fu -
zje, to rów nież me to da za rzą dza -
nia uczel nia mi, czy na wet ca łym
sys te mem szkol nic twa wyż sze go,
któ ra jest re ali zo wa na w wie lu
uczel niach i kra jach.

– Pi sze Pan o eks pan sji nur tu
no we go pu blicz ne go za rzą dza -
nia? To wy móg cza su?

– Wy da je się, że ta kie prze ni ka nie
róż ne go ro dza ju me tod za rzą dza -

nia do po li tyk pu blicz nych stop nio -
wo do ko nu je się, cho ciaż to nie jest
już głów ny mo ment eks pan sji nur -
tu no we go pu blicz ne go za rzą dza -
nia, z nim wła ści wie mie li śmy
do czy nie nia w la tach 80-tych.
W tej chwi li ra czej ope ru je my
w ob rę bie kon cep cji za rzą dza nia
war to ścia mi pu blicz ny mi (pu blic va -
lue ma na ge ment). Na stę pu je w jej
ob rę bie pró ba ta kie go wy wa że nia
po mię dzy ada pta cją me tod za rzą -
dza nia do sek to ra pu blicz ne go,
a mi sją or ga ni za cji pu blicz nej. Cho -
dzi o two rze nie na uki wy so kiej ja -
ko ści, co jest mi sją pu blicz ną
przy jed no cze snym efek tyw nym
go spo da ro wa niu fun du sza mi, co
no si mia no ac co un ta bi li ty.

– Czy ko mer cja li za cja mo że
się spraw dzić w edu ka cji?

– Ma my do czy nie nia z przej ściem
od mo de lu uni wer sy te tu hum bold -
tow skie go, cza sa mi mó wi się post -
hum bold tow skie go, do kon cep cji
uni wer sy te tu przed się bior cze go.
No wy mo del uczel ni od zna cza się
ro sną cą dy wer syf ka cją ty pów dzia -
łal no ści aka de mic kiej. Od uczel ni
kor po ra cyj nych, od uczel ni skon -
cen tro wa nych wy łącz nie na mi sji
edu ka cyj nej, po sam top su per -uni -
wer sy te tów ba daw czych, któ re
skon cen tro wa ne są z ko lei na mi sji
zwią za nej z roz wo jem na uki. Te
trans for ma cje uni wer sy te tu rze czy -
wi ście idą w kie run ku pro fe sjo na li -
za cji za rzą dza nia, od cho dze nia
od kul tu ry czy ste go aka de mic kie go
za ufa nia i eto su pro fe sor skie go,
w stro nę kul tu ry zwią za nej z przed -
się bior czo ścią, za rzą dza niem i kon -
tro lin giem. Uczel nie oczy wi ście są
or ga ni za cja mi i w tym sen sie wy ma -
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ste ro wal nych i roz pro szo nych uni -
wer sy te tów, bo w prak ty ce mo -
gło by się oka zać, że za rzą dza nie
ni mi jest jesz cze trud niej sze niż
do tych cza so wy mi struk tu ra mi
uczel ni. Za tym są i ar gu men ty
prze ciw. 

– Dla cze go w Pol sce kon so li -
da cja idzie tak wol no? 

– Ona po stę pu je, do ko na ła się
w Pol sce fa la kon so li da cji po zy cyj -
nych, któ re zwią za ły się z two rze -
niem uni wer sy te tów re gio nal nych.
Obec nie je ste śmy w trak cie fa li
kon so li da cyj nej uczel ni nie pu blicz -
nych, gdzie przede wszyst kim do -
ko nu ją się prze ję cia mniej szych
uczel ni przez więk sze. Na to miast
rze czy wi ście z po zio mu po li tyk
pu blicz nych, ta sty mu la cja jak do -
tych czas by ła sła ba i w związ ku
z tym, jak na tak znacz ny stan roz -
pro sze nia pol skie go sys te mu
szkol nic twa wyż sze go, to fu zji
stra te gicz nych, jak do tych czas, nie
by ło wie le. Ostat nie kon so li da cje,
mia ły ra czej cha rak ter fu zji ra tun -
ko wych – dwa prze ję cia Pań stwo -
wych Wyż szych Szkół Za wo do -
wych przez uni wer sy te ty
re gio nal ne. Wśród praw do po dob -
nych przy czyn wy mie nić moż -
na dość sil ne po czu cie au to no mii
ze stro ny uczel ni, no i nie chęć
do te go, że by wcho dzić w skład
czy w struk tu ry in nej uczel ni. My -
ślę, że rów nież na gro da, któ ra jak
do tych czas by ła ofe ro wa na w po -
li ty kach pu blicz nych, by ła zbyt ma -
ła. To być mo że się zmie ni.

– Twier dzi Pan, że za in we -
sty cja mi w mu ry nie po szły in -
we sty cje w mó zgi …

– Ale tu przede wszyst kim kon -
sta ta cja po zy tyw na, ta ka, że dys -
po nu je my no wo cze sny mi kam pu -
sa mi. W prze cią gu ostat nich
kil ku na stu lat, za spra wą znacz -
nych fun du szy uda ło się zmo der -
ni zo wać in fra struk tu rę uczel ni,
wy po sa że nie, la bo ra to ria. Na to -
miast nie po szły za tym da le ko idą -
ce zmia ny w kon dy cji za wo do wej
i cho ciaż by wy na gro dze nia są dla
mło dych pra cow ni ków na uki ca ły
czas ma ło atrak cyj ne, co wią że się
z dre na żem mó zgów, zwią za nym
z od pły wem zdol nych ba da czy
za gra ni cę do naj lep szych ośrod -
ków, ale też z przej mo wa niem ta -

len tów przez biz nes, któ ry ma dla
nich lep sze pro po zy cje za wo do -
we. Te in we sty cje w mó zgi 
to lu dzie, ta len ty, ale rów nież in -
fra struk tu ra in for ma tycz na i sku -
tecz ne za rzą dza nie uczel nia mi,
któ re są trud niej uchwyt ne niż za -
so by ma te rial ne. 

– Czy kon so li da cja uczel ni to
re cep ta na wszyst kie bo lącz ki
sys te mu na uki szkol nic twa
wyż sze go?

– Na pew no nie. Jak po ka zu ją
do świad cze nia wie lu kra jów, to
mo że być za le d wie jed na z wie lu
moż li wych me tod sty mu la cji roz -
wo ju sys te mu na uki i szkol nic twa
wyż sze go. Nie mniej jed nak,- je śli
uwa ża my, że na uka i szkol nic two
wyż sze ma być ko łem za ma cho -
wym dla go spo dar ki, to obok suk -
ce syw ne go zwięk sza nia na kła dów,
obok zmia ny ła du aka de mic kie go,
któ ry miej my na dzie ję, że do ko -
na się za spra wą Usta wy 2.0, kon -
so li da cje mo gą być jed ną ze sku -
tecz niej szych me tod za rzą dza nia
sys te mem i uczel nia mi.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wiał:

WŁO DZI MIERZ 
WOJ CIE SZAK
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Łu kasz Suł kow ski – pro fe sor na uk eko no micz nych, spe cja -
li zu ją cy się w na ukach o za rzą dza niu. Pra cu je w In sty tu cie Spraw
Pu blicz nych Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, jest wi ce prze wod ni czą -
cym do spraw mię dzy na ro do wych w Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj -
nej oraz dy rek to rem ame ry kań skie go pro gra mu Clark Uni ver si ty
w Spo łecz nej Aka de mii Na uk.  W 2017 ro ku roz po czął pra cę
na sta no wi sku Pre ze sa Za rzą du Pu blic Con sul ting Gro up sta no wią -
cej część ame ry kań skiej kor po ra cji spe cja li zu ją cej się w kon sul tin -
gu i wspo ma ga niu re ali za cji mi sji przez or ga ni za cje pu blicz ne. Au -
tor i współ au tor po nad 300 pu bli ka cji, w tym 12 mo no gra fii.


