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Wpïyw mediów na postawy etyczne
w Ărodowisku akademickim
PowszechnoĂÊ mediów w ĝyciu spoïeczno-gospodarczym wydaje siÚ oczywista.
Jednak proces ksztaïtowania obecnej roli mediów podlegaï wielu zmianom. Nie tylko
Ărodowisko dziennikarskie zmieniaïo siÚ pod wpïywem spoïeczeñstwa, lecz to przede
wszystkim spoïeczeñstwo ulegaïo wpïywom narastajÈcej fali informacji. Promowanie
odpowiednich postaw, takĝe etycznych, wpïynÚïo na zmianÚ sposobu funkcjonowania
wielu instytucji ĝycia publicznego. Szkolnictwo wyĝsze jest na ten wpïyw takĝe podatne,
jednak w zakresie etyki obserwuje siÚ istotne odstÚpstwa od poĝÈdanej powszechnie
normy, która w przypadku elity intelektualnej i uczelni jako centrum wiedzy jest znacznie
wyĝsza niĝ w innych sektorach. Rola mediów w zakresie promowania postaw etycznych
w Ărodowisku uczelni wyĝszych jest zatem nieoceniona.
Sïowa kluczowe: media, etyka, szkolnictwo wyĝsze.

Wprowadzenie
Wraz ze zmianami spoïeczno-gospodarczymi zwiÈzanymi z procesem transformacji zapoczÈtkowanej w latach dziewiÚÊdziesiÈtych XX wieku nastÈpiïo zauwaĝalne rozluěnienie
norm moralnych. Dotyczy to takĝe utrwalonych wzorców zwiÈzanych z religijnoĂciÈ, etykÈ
czy nawet elementami ĂwiadomoĂci narodowej. Spoïeczeñstwo ulega wpïywowi nowych
norm spoïecznych, przeksztaïconych odpowiednio do zmieniajÈcego siÚ otoczenia spoïecznego (Turek-Kwiatkowska 2006, s. 23–27). Warto zauwaĝyÊ, ĝe informacja byïa i jest
podstawÈ funkcjonowania spoïeczeñstw w sferze polityki, gospodarki, kultury czy oĂwiaty
i nauki (Jachimowski 2006, s. 31–40). Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe etyka ogólna nie daje
jednoznacznych wskazañ zwiÈzanych z postÚpowaniem w okreĂlonych sytuacjach. Z kolei
etyki zawodowe powinny stanowiÊ konkretyzacjÚ misji, roli czy funkcji danego zawodu
(Lewicka-Strzaïecka 1999, s. 124–136). StÈd teĝ powaĝne zadanie stoi przed uczelniami zarówno w zakresie przestrzegania norm etycznych, jak i przekazywania tych zasad
studentom. PamiÚtaÊ bowiem naleĝy, ĝe oĂrodki akademickie byïy i sÈ ěródïem talentów
ludzkich, które tworzÈ i rozwijajÈ gospodarkÚ, prowadzÈc do jej sukcesu materialnego
i intelektualnego (Turski 2003, s. 355–357).
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Media we wspóïczesnym spoïeczeñstwie
ObecnoĂÊ i siïa oddziaïywania mediów w nowoczesnym spoïeczeñstwie jest wrÚcz
powszechna. Ogrom informacji dociera kaĝdego dnia do milionów odbiorców. Zdaniem
Claude-Jeana Bertranda media to juĝ „gaïÈě przemysïu, sïuĝba publiczna i instytucja polityczna”. Wskazuje jednoczeĂnie, ĝe czÚĂÊ mediów nie peïni sïuĝby publicznej (prasa brukowa), podobnie jak czasopisma profesjonalne (Bertrand 2007, s. 7–8).
Panuje powszechna zgoda, ĝe wolne i silne media oraz swoboda komunikowania siÚ
to niezbÚdne skïadniki nowoczesnej demokracji. Jak twierdzÈ Andrew Belsey i Ruth Chadwick: „etyka nie jest wyïÈcznie kwestiÈ kodeksu postÚpowania [...] dotyczy zasad okreĂlajÈcych co jest dobre, a co zïe w ludzkim postÚpowaniu” (Belsey, Chadwick 1995, s. 5–12).
Dziaïanie mediów odbywa siÚ w przestrzeni spoïecznej. ZachodzÈ w niej procesy komunikowania masowego. Przestrzeñ tÚ ograniczajÈ z jednej strony dziaïania jednostek ludzkich tworzÈcych spoïeczeñstwo, a z drugiej – dziaïalnoĂÊ instytucji tworzÈcych pañstwo
(Mrozowski 2001, s. 117). Jak podkreĂla Jolanta Gïadys-Jakóbik: „ĝadna spoïecznoĂÊ nie
moĝe istnieÊ bez moĝliwoĂci komunikowania siÚ jej czïonków”. Z kolei brak komunikacji
bywa najczÚstszym ěródïem konßiktów miÚdzy luděmi (Gïadys-Jakóbik 2001, s. 67). Takĝe
Maciej Mrozowski zauwaĝa, ĝe „system mediów masowych [...] wprowadza do obiegu publicznego szeroki wachlarz róĝnorodnych przekazów, które umoĝliwiajÈ sprawny przepïyw
informacji miÚdzy instytucjami dziaïajÈcymi na róĝnych poziomach systemu a spoïeczeñstwem” (Mrozowski 2001, s. 122).
Wyzwania nowoczesnego spoïeczeñstwa powodujÈ, ĝe wspóïczesne techniki medialne i informacyjne dokonujÈ przeobraĝenia kaĝdej ze sfer ĝycia (Goban-Klas 2005, s. 183–
209). Dotyczy to tak wielu aspektów naszego ĝycia, ĝe trudno wskazaÊ te, których one
nie dotyczÈ. Obserwujemy zmiany sposobu naszej pracy, wypoczynku, hobby i relaksu.
WkraczajÈ do naszych domów i biur, niepostrzeĝenie dokonujÈc zmian sposobu, w jaki
postrzegamy Ăwiat.
Dziennikarze to pracownicy Ăwiata mediów, osadzonego w systemie masowej komunikacji. Sam dziennikarz, poprzez funkcjÚ, jakÈ speïnia i zadania przed nim stawiane, staje
siÚ aktywnym elementem sfery publicznej, wpïywajÈc na jej ksztaït (Mocek 2006, s. 29–32).
A zatem dziennikarz powinien mieÊ odpowiednie predyspozycje osobowoĂciowe, odpowiednie umiejÚtnoĂci zawodowo-warsztatowe i w swoich poszukiwaniach prawdy powinien kierowaÊ siÚ przesïaniem moralnym (Mocek 2006, s. 157).
Dziennikarstwo to dzisiaj „samodzielny podsystem spoïeczny, funkcjonujÈcy na styku gospodarki, polityki i administracji oraz spoïeczeñstwa i kultury” (Chyliñski, Rus-Mohl
2002, s. 26). ZajmujÈcy siÚ przetwarzaniem informacji dziennikarze stykajÈ siÚ z coraz
wiÚkszymi problemami natury moralnej. Podejmowane próby sformuïowania uniwersalnej
etyki dziennikarskiej to tylko wskazówka, ĝe zagadnienia etyczne wymagajÈ indywidualnego podejĂcia. Etyka w dziaïalnoĂci publicystycznej dziennikarzy jest istotnym wyzwaniem,
jednak w polskiej praktyce tej grupy zawodowej nie jest to problem najistotniejszy (Chyliñski, Rus-Mohl 2002, s. 353).
Wzrost ĂwiadomoĂci roli mediów w dzisiejszym Ăwiecie to wspólne zadanie systemu
ksztaïcenia i przedstawicieli mediów. Nowoczesne spoïeczeñstwo, ze wzglÚdu na jego rosnÈce wymagania, zgïasza potrzebÚ istnienia wïaĂciwej edukacji medialnej. Chodzi o prezentowanie otwartoĂci Ărodowisk edukacyjnych i akademickich na zmiany cywilizacyjne,
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spoïeczne czy kulturowe. W zdobywaniu wiedzy przez czïowieka istotna jest edukacja
medialna jako narzÚdzie przeciwdziaïajÈce wykluczeniu zarówno jednostki, jak i caïych
organizacji (Miczka 2004, s. 10–19).

Etyka mediów
Media i procesy komunikowania siÚ oddziaïujÈ na spoïecznoĂÊ i dlatego moĝemy przyjÈÊ, ĝe istnieje Ăcisïy zwiÈzek miÚdzy moralnoĂciÈ a samÈ komunikacjÈ. Nierzadko zasady
etyczne Ărodowiska dziennikarskiego okreĂlone sÈ przez przepisy prawa. Pozostawianie
bowiem tak waĝnego problemu samoregulacji Ărodowiskowej nie w peïni odgrywa swojÈ
rolÚ (Sareïo 2002, s. 51–52). Jednak mimo rozbudowanych w wielu krajach przepisów
prawa, nadal postrzega siÚ system samoregulacji etycznej mediów za najskuteczniejszy
regulator. W. Pisarek twierdzi nawet, ĝe „[...] z zawodowymi kodeksami etycznymi i sÈdownictwem dziennikarskim jest tak jak z demokracjÈ: wszyscy wiedzÈ, ĝe sÈ one niedobre
i niesprawne, ale na razie nikt nie wymyĂliï nic lepszego” (Pisarek 2004, s. 434).
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe etyka danej grupy zawodowej to najczÚĂciej zespóï norm prawnych wzmocniony wykïadniÈ moralnÈ i nastÚpnie obyczajowÈ wszystkich uczestników rynku (¥niadecki 2008, s. 156–177).
PrzyjÚte w 1983 roku MiÚdzynarodowe zasady etyki zawodowej w dziennikarstwie,
zwane DeklaracjÈ paryskÈ, okreĂlajÈ dziesiÚÊ zasad etyki dziennikarskiej (International
Principles… 2010):
x Ludzie majÈ prawo do rzetelnej informacji.
x Dziennikarz dÈĝy do obiektywnego poznania rzeczywistoĂci.
x Dziennikarz kieruje siÚ spoïecznÈ odpowiedzialnoĂciÈ w swojej pracy.
x ¥rodowisko dziennikarzy powinno byÊ integralne, kierowaÊ siÚ poszanowaniem wïasnoĂci intelektualnej, powstrzymywaniem siÚ od plagiatu czy ujawnianiem ěródeï informacji.
x DostÚp publiczny i partycypacja – dziennikarze powinni wspieraÊ dostÚp publiczny do
informacji, wïÈczajÈc prawo do sprostowania.
x Poszanowanie prywatnoĂci i godnoĂci czïowieka.
x Szacunek dla interesu publicznego, narodu, instytucji demokratycznych i dobrych obyczajów.
x Poszanowanie uniwersalnych wartoĂci i róĝnorodnoĂci kultur.
x Eliminacja wojen i wszelkiego zïa dotykajÈcego ludzkoĂÊ.
x Promowanie nowego, Ăwiatowego ïadu informacyjnego i komunikacyjnego.
Jak twierdzi Tomasz Goban-Klas: „media sÈ zarówno produktem, jak i odbiciem historii wïasnego spoïeczeñstwa”. Wskazuje on zatem, ĝe relacje mediów z otoczeniem majÈ
charakter obustronnego oddziaïywania. Mimo to obserwuje siÚ teĝ przenoszenie praktyk
z instytucji miÚdzynarodowych, które sÈ ksztaïtowane przez czynniki polityczne czy spoïeczne (Goban-Klas 2002, s. 155).
Wraz z rozwojem i coraz wiÚkszÈ dostÚpnoĂciÈ nowoczesnych technologii pojawia siÚ
problem wiarygodnoĂci. RosnÈca powszechnoĂÊ graÞki komputerowej czy hologramów
stwarza pokusÚ przeksztaïcania rzeczywistoĂci zgodnie z potrzebami nadawców. Dziaïania takie sÈ czÚsto raĝÈco sprzeczne z dobrem nieuĂwiadomionego najczÚĂciej odbiorcy
(Goban-Klas 2002, s. 303–304).
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PodejmujÈc rozwaĝania na temat etyki w przekazie medialnym, warto zwróciÊ uwagÚ na stosowane techniki manipulacji jÚzykowej. Tendencyjne opisywanie zdarzeñ, odwoïywanie siÚ do pewnych wartoĂci w celu wywoïania okreĂlonego efektu u przewaĝnie
niezorientowanego w poruszanej problematyce widza bÈdě sïuchacza. ZdarzajÈ siÚ takĝe
nieetyczne postawy, jak manipulacja. Mamy z niÈ do czynienia wówczas, gdy pojawia siÚ
oszustwo, czyli wykorzystywanie przewagi nadawcy w procesie komunikowania siÚ. Wraz
z rozwojem ĂwiadomoĂci w tej materii liczba wÈtpliwych etycznie przekazów bÚdzie malaïa
(Bralczyk 2004, s. 244–250).
W ramach etyki mediów moĝna wyróĝniÊ trzy waĝne poziomy (Nowak, Cern 2008,
s. 108–109):
1. Zasady moralne, godnoĂci czy rzetelnoĂci regulujÈce funkcjonowanie Ărodowiska
dziennikarskiego.
2. Etyka zawodowa, okreĂlajÈca reguïy i zasady postÚpowania kaĝdego dziennikarza.
3. Etyka instytucjonalna, obejmujÈca zarówno ekonomiczne zasady funkcjonowania mediów, jak i odpowiedzialnoĂÊ wydawców, redaktorów naczelnych.
Instytucje ĝycia publicznego i gospodarczego za poĂrednictwem mediów ksztaïtujÈ swój wizerunek. Przybiera to nierzadko formÚ profesjonalnego oddziaïywania public
relations. Jednak poszanowanie norm etycznych to jeden z czynników odróĝniajÈcych PR
od reklamy. Zasady etyczne obowiÈzujÈ zarówno dziennikarzy, jak i pracowników public
relations (Gawroñski 2005, s. 31–51). Zasady te dotyczÈ: prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, uczciwoĂci, szacunku i tolerancji, pierwszeñstwa dobra
odbiorcy, odpowiedzialnoĂci za treĂÊ i formÚ przekazu (Stasiuk 2003, s. 461–482).
W zakresie etyki w mediach, biskup ïódzki Adam Lepa formuïuje praktyczne wnioski,
wskazujÈc, ĝe moralnoĂÊ mediów to moralnoĂÊ ludzi w nich pracujÈcych. PodkreĂla jednoczeĂnie, ĝe media tylko wówczas sïuĝÈ czïowiekowi, gdy funkcjonujÈ zgodnie z zasadami
etycznymi (Lepa 2003, s. 351–354).
Andrzej Rzepliñski wskazuje na dziennikarstwo jako najpiÚkniejszy zawód ostatnich
250 lat. JednoczeĂnie zwraca uwagÚ, ĝe ludzie mediów, konkurujÈcy o konsumentów informacji, nieustannie naraĝeni sÈ na pokusy nieetycznego zachowania (Rzepliñski 2005,
s. 3–5). Jak zauwaĝa Jan Pleszczyñski, „moc wspóïczesnych mediów jest – jak siÚ wydaje – dostatecznym argumentem przemawiajÈcym za koniecznoĂciÈ ich samoograniczania
w imiÚ etyki”, a „porzucenie etyki dziennikarskiej przez dziennikarzy jest w pierwszym rzÚdzie porzuceniem dziennikarstwa” (Pleszczyñski 2007, s. 24–30).

Etyka w szkolnictwie wyĝszym
Uczelnia, jako waĝna instytucja ĝycia spoïecznego, odgrywa istotnÈ rolÚ opiniotwórczÈ.
Jednakĝe gïos nauki nie zawsze jest mocno sïyszalny w przestrzeni spoïecznej. Podejmowany wysiïek badawczy jako integralny element kultury ogólnoludzkiej kieruje siÚ uniwersalnymi pryncypiami etycznymi. Wymaga siÚ bowiem od badaczy przede wszystkim
rzetelnoĂci, transparencji, prawdziwoĂci i wreszcie odpowiedzialnoĂci za sposób wykorzystania wiedzy (Nowak, Cern 2008, s. 327–328).
Jako najwyĝszy szczebel edukacji uczelnia jest miejscem ksztaïtowania elit spoïecznych. Ze wzglÚdu na jej szczególny wpïyw na poziom ĂwiadomoĂci caïej spoïecznoĂci
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akademickiej, moĝna uznaÊ, ĝe jest waĝnym obszarem ksztaïtowania spoïecznych wiÚzi
moralnych. Nie jest to, co prawda, gïówny cel dziaïalnoĂci uczelni, jednak dziÚki doĂwiadczeniom wyniesionym w trakcie studiów absolwenci ksztaïtujÈ swoje postawy (Olbrycht
2005, s. 25–33). Uczelnie stajÈ wiÚc przed dylematem: na ile majÈ ksztaïciÊ jedynie z nastawieniem na skutecznoĂÊ tego procesu, a na ile takĝe z naciskiem na etycznoĂÊ. Powodem
czÚstych ocen etycznych Ărodowisk akademickich jest wysoka pozycja spoïeczna uczelni
(Olbrycht 2002, s. 392–398).
W praktyce akademickiej istnieje wiele dziedzin, w których zasady etyki majÈ zastosowanie. Relacje oparte na etyce powinny nie tylko dominowaÊ w zespoïach badawczych,
ale takĝe stanowiÊ podstawÚ ochrony wïasnoĂci intelektualnej i relacji miÚdzy pracownikami uczelni. Jest to o tyle istotne, ĝe zasady oparte na etyce muszÈ przenikaÊ do Ărodowiska studentów. WzrastajÈca liczba studiujÈcych przy niedostatecznym wzroĂcie liczby pracowników naukowych doprowadziïa w efekcie do zmniejszonego nadzoru nad procesem
samodzielnej pracy studentów. OdstÚpowanie od egzaminów ustnych na rzecz pisemnych i testowych, spowodowane rosnÈcÈ liczbÈ studentów przypadajÈcÈ na jednego pracownika naukowego, to tendencja powszechna w caïej Europie. Kluczem do rozwiÈzania
problemu wydaje siÚ odpowiednia relacja wykïadowcy i studenta. ByÊ moĝe pogïÚbienie
tych relacji stanowiïoby antidotum na coraz powszechniejszy zanik kultury samodzielnego
studiowania (Nowak, Cern 2008, 342–344).
Jak wynika z badañ przeprowadzonych w jednej z uczelni niepublicznych, aĝ 90%
studentów uwaĝa, ĝe nauczyciel akademicki powinien byÊ autorytetem moralnym.
W sprzecznoĂci pozostaje jednak poglÈd, ĝe etyka zawodowa to cecha najmniej poĝÈdana z badanego szeregu cech. Z wyników tych badañ wynika równieĝ, ĝe cechy dotyczÈce etyczno-moralnych postaw nie byïy szczególnie akcentowane, jednak juĝ 45% jest
przekonanych, ĝe dla wykïadowców nie jest obojÚtny rozwój etyczny studentów, ale mimo
wszystko waĝniejszy jest rozwój intelektualny (Borowik 2001, s. 311–322).
ZakïadajÈc, ĝe sukces w nauce zaleĝy od znalezienia prawdziwych danych, sformuïowania hipotez, Mario Bunge wskazaï trzy typy reguï dotyczÈcych dziaïalnoĂci profesjonalnej, takĝe naukowej (Gasparski 2003, s. 315–326):
x reguïy moralne – poĂwiadcz uznanie czyjegoĂ wkïadu, nie powoduj cierpienia zwierzÈt,
na których eksperymentujesz, nie powoduj zniszczeñ;
x reguïy moralne i metodologiczne – nie manipuluj danymi, sprawdzaj prawdziwoĂÊ, staraj
siÚ o krytycyzm ekspertów;
x reguïy metodologiczne – rozpoczynaj od wybrania problemu i jego jasnego sformuïowania, projektujÈc eksperymenty, poszukuj bïÚdów systematycznych.
Przed spoïecznoĂciÈ akademickÈ pojawiajÈ siÚ coraz to nowe problemy, takĝe wynikajÈce z powszechnoĂci narzÚdzi informatycznych i elektronicznych. RodzÈ one pokusÚ
nieuprawnionego powielania materiaïów dydaktycznych czy efektów badañ. Nierzadko
dostÚpne w internecie, zabezpieczone jedynie formuïÈ prawnÈ, bywajÈ przedmiotem nieskrÚpowanego obrotu i uĝycia.
Juĝ w 2003 roku Andrzej M. de Tchorzewski zauwaĝyï, ĝe Ărodowisko naukowe musi
podjÈÊ trud poszukiwania i odkrywania na nowo takich wartoĂci, jak: prawda w nauce,
wolnoĂÊ i tolerancja w jej uprawianiu, dobro osiÈgniÚÊ sprzyjajÈcych czïowiekowi i odpowiedzialnoĂÊ za skutki uzyskanych wyników i formuïowanych na tej podstawie wniosków
(Tchorzewski de 2003, s. 327–332).
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Jednym z powaĝniejszych problemów sÈ plagiaty prac naukowych. Stosowane przez
polskie uczelnie systemy „Plagiat” to jeden ze sposobów walki z powielaniem prac licencjackich i magisterskich. StanowiÈ one znacznÈ pomoc dla uczelni. Jednak niezastÈpionÈ
formÈ jest ocena pracy naukowej w formie recenzji czy nadzoru promotorskiego. Znane sÈ
równieĝ przykïady plagiatowania rozpraw doktorskich, habilitacyjnych czy nawet ksiÈĝek
profesorskich. Problemem jest nie tylko sam fakt zïamania podstawowej zasady etyki w nauce, lecz nierzadko opieszaïa reakcja Ărodowiska. Dopiero teraz pojawiajÈ siÚ procedury
prowadzÈce do odbierania uzyskanych stopni naukowych. Wydaje siÚ, ĝe jest to jedno
z najpowaĝniejszych wyzwañ w sferze etycznej, jakie stoi obecnie przed Ărodowiskiem
naukowym.
Jak twierdzi Michaï Seweryñski, ludzie nauki sÈ odpowiedzialni za gïoszenie prawdy.
RzetelnoĂÊ, naleĝyta dbaïoĂÊ o prowadzenie badañ naukowych i poprawna metodologicznie interpretacja uzyskanych wyników bywajÈ czÚsto zastÚpowane powierzchownoĂciÈ,
brakiem dogïÚbnej analizy. PrzeciwdziaïaÊ takim zjawiskom moĝna jedynie za pomocÈ
kontroli Ărodowiskowej w postaci krytyki naukowej i samooceny. Seweryñski uwaĝa takĝe,
ĝe „erozja etosu akademickiego” jest faktem o zïoĝonych przyczynach, co budzi niepokój
Ărodowiska i spoïeczeñstwa z uwagi na skalÚ problemu (Seweryñski 2004, s. 11–21).
Na powszechne w polskim szkolnictwie zjawisko wieloetatowoĂci zwraca uwagÚ Antoni
Smoluk, zadajÈc retoryczne pytanie, czy praca na wielu etatach nie przynosi uszczerbku
na jakoĂci ksztaïcenia, podajÈc jednoczeĂnie w wÈtpliwoĂÊ morale caïego Ărodowiska.
Natomiast ěródeï plagiatu upatruje on w ocenie dorobku naukowego na podstawie iloĂci, a nie jakoĂci opublikowanych prac naukowych (Smoluk 2005, s. 35–46). Pozytywnych
przykïadów z wïasnej pracy w zakresie nadzoru i promowania prac dyplomowych, doktorskich dostarcza ZoÞa Mikoïajczyk. Wskazuje, jak waĝna jest odpowiednia organizacja
pracy naukowej i wïaĂciwe do niej motywowanie. Waĝne jest takĝe Ăledzenie postÚpów
w tym zakresie, do czego niezbÚdna jest biegïoĂÊ naukowa, ale takĝe i technologiczna
(Mikoïajczyk 2004, s. 23–29).
Innym, stosunkowo nowym problemem jest zjawisko korupcji w szkolnictwie wyĝszym.
Co prawda wg badañ CBOS tylko 16% ankietowanych wskazuje na uzyskiwanie korzyĂci
w postaci ïapówki w instytucjach edukacyjnych (Kubiak 2004, s. 39–50). Tak niskie wskazania badanych moĝna odwaĝnie oceniÊ jako nieuznawanie gratyÞkacji czy upominków za
formÚ korupcji. Moĝna równieĝ zakïadaÊ, ĝe ze wzglÚdu na doĂÊ ïatwy dostÚp do szkolnictwa wyĝszego oraz moĝliwoĂÊ wielokrotnego odpïatnego zdawania egzaminów, zjawisko
tak rozumianej korupcji jest w zaniku.
Wszystkie te czynniki majÈ wpïyw na postrzeganie marki uczelni. Naleĝy zwracaÊ uwagÚ, ĝe obecnie wizerunek marki w mniejszym stopniu zaleĝy od dziaïañ marketingowych
czy promocyjnych, a coraz bardziej od opinii konsumentów. atwoĂÊ ich rozpowszechniania, dziÚki portalom spoïecznoĂciowym, czyni te opinie kluczowymi dla postrzegania
uczelni (Zbonikowska 2010, s. 13–18).
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Media a Ărodowisko akademickie
Badania przeprowadzone przez ReginÚ Borowik, Sophie Laird oraz BarbarÚ Borowik,
w grupie studentów kierunku zarzÈdzanie, wskazaïy na istotne braki w zakresie edukacji
etycznej. Mniej wiÚcej jedna trzecia badanych deklaruje bardzo niski poziom etycznoĂci,
co moĝe stanowiÊ potencjalne zagroĝenie dla ïadu spoïecznego. Co interesujÈce, poziom
zamoĝnoĂci i wiek nie wpïywaïy istotnie na uzyskane wyniki (Borowik, Laird, Borowik 2005,
s. 87–96).
Media, wykonujÈc swe zwykïe zadania – opisujÈ i upubliczniajÈ waĝne wydarzenia czy
zagadnienie spoïeczne. W przypadku szkolnictwa wyĝszego chodzi zarówno o prezentacjÚ waĝnych wydarzeñ zwiÈzanych z funkcjonowaniem instytucji, jak i osiÈgniÚÊ nauki
wymagajÈcych prezentacji w mediach. Jednak praca dziennikarzy to nie tylko opisywanie poĝÈdanych spoïecznie zjawisk i wydarzeñ. RolÈ dziennikarstwa jest teĝ ujawnianie
patologii, równieĝ w Ărodowisku akademickim, jeĂli jest taka potrzeba. NieprawidïowoĂci
funkcjonowania uczelni, plagiaty rozpraw naukowych czy nieposzanowanie wïasnoĂci intelektualnych to sprawy wymagajÈce skutecznego ich naĂwietlenia przez publicystów.
Moĝna stwierdziÊ, ĝe wzorem innych sektorów gospodarki, skutecznoĂÊ oddziaïywania
mediów moĝe pomóc w eliminacji negatywnych zjawisk. Sprzyja temu spoïeczne zainteresowanie wiadomoĂciami o zjawiskach niepoĝÈdanych. BudzÈ one bowiem wiÚksze zainteresowanie odbiorców, dziÚki czemu moĝliwe jest osiÈgniÚcie wyĝszej efektywnoĂci pracy mediów. Niezwykle waĝne jest, aby ów przekaz przesycony byï etycznym podejĂciem
dziennikarzy. Tylko oparcie na zasadach moralnych moĝe pomóc zbudowaÊ prawdziwy
kontakt ze spoïeczeñstwem i przekazanie prawdziwego obrazu szkolnictwa wyĝszego.
Wspieranie postaw etycznych w Ărodowisku akademickim poprzez napiÚtnowanie niskiej dbaïoĂci o pracÚ dydaktycznÈ czy dopuszczanie do niesamodzielnoĂci pracy naukowej to prawdziwa rola mediów w tym zakresie. OczywiĂcie zagadnienie jest niezwykle zïoĝone i trudne, lecz zmiany powinny postÚpowaÊ ewolucyjnie i wpïywaÊ na trwaïÈ zmianÚ
poglÈdów caïego Ărodowiska. PromowaÊ bowiem naleĝy samodzielnÈ pracÚ, odpowiednio motywowaÊ studentów, doktorantów czy pracowników naukowych do podejmowania
samodzielnego wysiïku. Sprzyja temu rozwój technologii umoĝliwiajÈcych ïatwÈ i szybkÈ
kontrolÚ ěródeï, z jakich korzystano przy tworzeniu danego dzieïa naukowego. W pracy
dydaktycznej warto jednak siÚgnÈÊ do sprawdzonych w przeszïoĂci sposobów i zwiÚkszyÊ
liczbÚ egzaminów ustnych jako metody zbliĝonej do relacji uczeñ – mistrz, umoĝliwiajÈcej
jednoczeĂnie prawdziwÈ kontrolÚ wiedzy studenta.
Wszystkie dziaïania muszÈ byÊ oparte na budowaniu trwaïej wiarygodnoĂci mediów
w Ărodowisku akademickim. Opisywanie nieetycznych czy wrÚcz patologicznych postÚpowañ w tym sektorze nie moĝe przypominaÊ poszukiwania sensacji. Celem jest ewolucyjne
eliminowanie tych zjawisk i promowanie postaw etycznych w kaĝdym dziaïaniu.
ByÊ moĝe w nieodlegïej przyszïoĂci moĝliwe bÚdzie pozytywne ocenianie osób zgïaszajÈcych postawy nieetyczne, tzw. whistleblowing. Ta pozytywna forma „donosicielstwa”
niesie ze sobÈ znacznie wiÚcej korzyĂci spoïecznych niĝ niedogodnoĂci Ărodowiskowych.
Sprzyja bowiem podniesieniu ogólnego poziomu etycznego pracy akademickiej. Byïoby
wskazane, aby w tym wspólnym dochodzeniu do doskonaïoĂci uczestniczyïy takĝe przyjazne i etycznie nastawione media.
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Podsumowanie
Wolne i silne media oraz swoboda komunikowania siÚ to niezbÚdne skïadniki nowoczesnej demokracji, a zatem i nowoczesnego spoïeczeñstwa. JednoczeĂnie media, dziÚki
swojemu wpïywowi, prowadzÈ do przeobraĝeñ kaĝdej ze sfer ĝycia. Etyka w pracy mediów
jest niezbÚdnym regulatorem, a jej odrzucenie to odrzucenie podstawowych zasad dziennikarstwa.
Uczelnie to miejsce ksztaïtowania elit gospodarczych, spoïecznych, politycznych. Z kolei
Ărodowisko akademickie odpowiedzialne jest za gïoszenie prawdy. A zatem dziaïalnoĂÊ dydaktyczna i badawcza powinna byÊ przesycona etykÈ. Media mogÈ wydatnie pomóc w kreowaniu poĝÈdanego wizerunku instytucji szkolnictwa wyĝszego, skutecznie piÚtnujÈc patologie, takie jak niska jakoĂÊ ksztaïcenia, plagiaty czy sïaba ochrona wïasnoĂci intelektualnej.
Moĝna zatem stwierdziÊ, ĝe dziÚki wpïywowi mediów uda siÚ osiÈgnÈÊ wyĝszy stopieñ
akceptacji Ărodowiskowej dla postaw etycznych i eliminacjÚ negatywnych zjawisk. OczywiĂcie przy zaïoĝeniu, ĝe dziennikarze nie sprzeciwiÈ siÚ zasadom etyki zawodu, a Ărodowisko akademickie okaĝe siÚ otwarte na piÚtnowanie negatywnych zjawisk. Wszystko
jednak niesie ze sobÈ korzyĂci spoïeczne w postaci poprawy jakoĂci relacji miÚdzy tym
Ărodowiskiem a ĝyciem ogólnospoïecznym.
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