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absolwentów do sukcesu życiowego i efektywnej pracy, 
czy wreszcie o innowacjach gospodarczych i obywatel-
skiej dojrzałości społeczeństwa, powinno się docenić 
kształcenie w trybie interdyscyplinarnym, czy szerzej – 
międzydziedzinowym. Wymaga to tworzenia stabilnych 
zespołów nauczycieli akademickich, prowadzących ba-
dania interdyscyplinarne we wzajemnej współpracy i na-
uczających razem – w tandemach i większych zespołach. 

Tak szkoleni studenci będą odpowiadać lepiej po-
trzebom rynku, który oczekuje elastyczności intelektu-
alnej i zawodowej kandydatów, i to nie dlatego, iż ła-
two mogą zmieniać zatrudnienie, ale przede wszystkim 
dlatego, że umieją pracować zespołowo i są otwarci na 
nowe wyzwania. To jest wielka szansa, zwłaszcza dla 
kształcenia humanistycznego. Szczególnie ważne stają 
się umiejętności niestandardowego myślenia, zadawania 
odpowiednich pytań, empatii i wyczucia priorytetów, waż-
niejsze niż konkretne, tzw. dyscyplinarne umiejętności. 

Wreszcie komponenta obywatelska. Za dziesięć, 
może piętnaście lat technologia i automatyzacja pracy 
uderzy w absolwentów szczególnie popularnych dzisiaj 
studiów kierunkowych (prawników, ekonomistów, etc.). 
Kształcenie interdyscyplinarne daje dużo większe 
szanse zdobycia kompetencji miękkich, takich jak umie-
jętność pracy w zespole, przywództwo, empatia, itd.). 
Na takie właśnie kompetencje zapotrzebowanie będzie 
stale rosło. Te same cechy potrzebne są w społeczeń-
stwie obywatelskim. 

1 Jest to pełny tekst wypowiedzi autora podczas panelu, który odbył się w ramach XII Kongresu Obywatelskiego „Partnerska  
i wspólna Polska. Szacunek – uczciwość – współpraca” w Warszawie 28 października 2017. Skrócona wersja została opubli-
kowana (Interdyscyplinarność w interesie nauki, gospodarki i społeczeństwa) w: Idea dwupółkulowej Polski. Nauka – Biznes 
– Edukacja. Po XII Kongresie Obywatelskim (cz. II Idea interdyscyplinarności – głosy z debaty podczas XII Kongresu Obywa-
telskiego), „Wolność i Solidarność”, nr 81, s. 67–68. 

2 Szerzej na ten temat zob.: J. Axer i M. Wąsowicz, Reguła czy wyjątek? Interdyscyplinarność w polskich uniwersytetach, UW+MNiSW, 
Warszawa 2015. 

3 Stanowisko przedstawione w tym wystąpieniu było punktem wyjścia do sformułowania propozycji przedstawionych w trakcie 
konsultacji, do których w listopadzie 2017 kierownictwo MNiSW zaprosiło mnie i prof. Roberta Sucharskiego, dziekana Wydziału 
„Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Na zamykającej te konsultacje zorganizowanej przez nas w dniu 31 stycznia 
2018 konferencji (pt. Autonomia i Doskonałość. Wyzwania rozwiązań systemowych) wicepremier i minister Jarosław Gowin 
ogłosił, że do projektu Ustawy 2.0 wprowadzone zostały trzy zapisy wzmacniające szansę interdyscyplinarnych i międzydzie-
dzinowych działań w uczelniach. Są to zapisy dotyczące: 1. indywidualnych studiów międzydziedzinowych (takich jak MISH); 
2. międzydziedzinowych kierunków studiów (nie wymagających wskazania dyscypliny wiodącej); 3. możliwości przyznawania 
doktoratów dziedzinowych oprócz dyscyplinarnych. 
Uważam, że takie regulacje, jeśli utrzymają się w dalszym procedowaniu Ustawy i zostaną opatrzone odpowiednimi przepisami 
wykonawczymi, mogą mieć przełomowe znaczenie dla realizacji idei upowszechnienia kultury interdyscyplinarności w polskim 
środowisku akademickim.

Na koniec regulacje prawne. Polskie szkolnictwo 
wyższe ma ogromną szansę zwiększenia swojej mię-
dzynarodowej atrakcyjności poprzez właściwe wykorzy-
stanie postulatu rozumnego rozwoju interdyscyplinarności.  
Jest tak, ponieważ w Europie warunki prawne tylko  
w niewielkim stopniu umożliwiają ośrodkom naukowym, 
nawet lepiej finansowanym i o większym od nas poten-
cjale, rozwój w tym kierunku. W Polsce w związku z głę-
bokimi zmianami zapowiadanymi w Ustawie 2.0 możemy 
ominąć te bariery – niejako je przeskoczyć. Decyzja  
o nadaniu uczelniom całkowitej wewnętrznej autonomii 
jest niezmiernie ważna. Tworzy dobry punkt wyjścia 
do wprowadzenia przez autonomiczne uniwersytety –  
z własnej woli – zróżnicowanych modeli studiów i badań 
interdyscyplinarnych. Jednak brak jeszcze zapisów, które 
wyraźnie wskazywałyby, że badania i kształcenie mogą 
odbywać się nie tylko w dyscyplinach, ale także w for-
mule międzydyscyplinarnej i międzydziedzinowej. Przy-
najmniej na przewidzianych w Ustawie tzw. Uczelniach 
Badawczych 3. 

Parametryzacja i akredytacja wyłącznie dyscypli-
narna nie pozostawiają miejsca na aktywność interdy-
scyplinarną na uczelniach. Ustawa musi taką aktywność 
wesprzeć, a nie spychać na margines. 

To jest warunek sine qua non, żeby interdyscyplinar-
ność stała się wyróżnikiem polskiej kultury akademickiej  
i pomogła we właściwym wykorzystaniu społecznym, 
obywatelskim i ekonomicznym potencjału polskich uczelni. 

JERZY AXER

►

Informacja Narodowego Centrum Nauki dotycząca ogłoszenia konkursu MINIATURA 2

18. edycja programu stypendialnego dla młodych naukowców – Nagród Naukowych „Polityki”

Otrzymaliśmy informację od Narodowego Centrum Nauki o otwarciu konkursu MINIATURA-2 oraz od Redakcji 
„Polityki” o otwarciu 18. edycji programu Nagród Naukowych „Polityki”. Poniżej podajemy linki, gdzie można 
znaleźć dokładną informację.
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http://pauza.krakow.pl/2018-05-16%20miniatura-2-male-granty-ruszaja-po-raz-drugi.pdf
http://pauza.krakow.pl/Nagrody%20Naukowe%20POLITYKI_2018_ogloszenie.pdf
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