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Kazimierz Musiaï
UmiÚdzynarodowienie szkolnictwa wyĝszego odpowiedziÈ na wyzwania globalizacji – doĂwiadczenia Europy Póïnocnej
Na potrzeby stawienia czoïa wyzwaniom globalizacji w krajach nordyckich uczyniono
z tego zjawiska punkt wÚzïowy dyskursu modernizacji, co przeïoĝyïo siÚ na debaty toczone w tych krajach w ramach tzw. strategii globalizacyjnych w latach 2002–2009. DziÚki
zaangaĝowaniu wielu partnerów spoïecznych i aktywnemu dialogowi z udziaïem przedstawicieli rzÈdu, pracodawców i pracobiorców, jak teĝ zwiÈzków zawodowych i organizacji
pozarzÈdowych, globalizacja przestaïa byÊ straszakiem w debacie publicznej, a zaczÚto jÈ
postrzegaÊ jako wyzwanie i szansÚ dalszego rozwoju. Za gïówny sposób radzenia sobie
z globalizacjÈ uznano wiÚksze otwarcie i dostosowanie nordyckich gospodarek narodowych do globalnych trendów, wykorzystujÈc przy okazji dyskurs strategicznego umiÚdzynarodowienia do stymulowania zmian spoïecznych, gospodarczych i politycznych. Artykuï
traktuje o sektorze szkolnictwa wyĝszego, który zostaï wprzÚĝony w realizacjÚ strategii
umiÚdzynarodowienia, a który jednoczeĂnie przeszedï metamorfozÚ dostosowujÈcÈ go do
nowych realiów, podobnÈ do innych sektorów realizujÈcych politykÚ publicznÈ.
Sïowa kluczowe: umiÚdzynarodowienie szkolnictwa wyĝszego, internacjonalizacja, strategie globalizacyjne, Skandynawia,
model nordycki.

WstÚp
Na poczÈtku XXI wieku w obliczu nasilajÈcych siÚ procesów globalizacyjnych za najbardziej optymalny model rozwoju i cel strategiczny dla postindustrialnych pañstw nordyckich
uznano uczynienie ze wspólnot narodowych zamieszkujÈcych EuropÚ PóïnocnÈ otwartych
na Ăwiat „narodów wiedzy”1. Podobnie jak wiele innych krajów wysoko rozwiniÚtych, kraje
1

Na uwagÚ zasïuguje innowacyjnoĂÊ Skandynawów w konstruowaniu jÚzykowego obrazu Ăwiata dla nacechowanego
narodowo spoïeczeñstwa opartego na wiedzy. Polegaïo to na spleceniu dyskursu rozwoju gospodarczego w ramach pañstwa narodowego z bardziej uniwersalnym dyskursem gospodarki opartej na wiedzy. Od poczÈtku lat dziewiÚÊdziesiÈtych
XX wieku wprowadzano w Norwegii do debaty publicznej termin „naród wiedzy” (kunnskapsnasjon) zamiast kunnskapssamfunn oznaczajÈcego „spoïeczeñstwo wiedzy”. W Danii „naród wiedzy” (vidensnation) zastÈpiï w dokumentach strategicznych
spoïeczeñstwo wiedzy (videnssamfund), a w Szwecji, analogicznie, termin kunskapsnation wyparï kunskapsamhälle.
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nordyckie uznaïy, ĝe osiÈganie dalszego wzrostu gospodarczego w erze globalnej bÚdzie
moĝliwe poprzez zrealizowanie ideaïu spoïeczeñstwa opartego na wiedzy, które stopniowo
zastÈpi spoïeczeñstwo przemysïowe i wywodzÈce siÚ z niego tradycyjne modele rozwoju
spoïecznego. Jakkolwiek deÞnicja nowego modelu spoïeczeñstwa pozostawaïa nieostra,
postawienie na wiedzÚ typu drugiego (mode 2 knowledge) staïo siÚ deklarowanym priorytetem dla wszystkich rzÈdów nordyckich oraz ěródïem przyszïego rozwoju spoïecznego
(por. Prime Minister’s OfÞce 2006).
Na potrzeby projektu transformacji zaplanowanego w duchu skandynawskiej inĝynierii
spoïecznej uczyniono z globalizacji punkt wÚzïowy dyskursu modernizacji, co szczególnie
uwidoczniïo siÚ w czasie debat nad tzw. strategiami globalizacji toczonymi w krajach nordyckich w latach 2002–2007. DziÚki zaangaĝowaniu wielu partnerów spoïecznych i aktywnemu dialogowi z udziaïem przedstawicieli rzÈdu, pracodawców, pracobiorców, jak teĝ
zwiÈzków zawodowych i organizacji pozarzÈdowych, globalizacja przestaïa byÊ straszakiem w debacie publicznej. WiÚkszoĂÊ spoïeczeñstwa zaczÚïa postrzegaÊ globalizacjÚ
jako wyzwanie i szansÚ dalszego rozwoju oraz jako gïówny czynnik sprawczy dokonujÈcej
siÚ zmiany spoïecznej, gospodarczej i politycznej. Tego typu strategiczne dziaïanie, wyprzedzajÈce w stosunku do nieuniknionego czynnika globalnej transformacji oraz skuteczne ïÈczenie tradycyjnie hojnego pañstwa opiekuñczego z dostosowaniem siÚ do nowych
wymagañ stawianych przez globalnÈ gospodarkÚ zdobyïo uznanie nawet wĂród Ăwiatowej
sïawy ekonomistów (Stiglitz 2006).
Jednakĝe pomimo duĝej zbieĝnoĂci czasowej i tematycznej prowadzonych debat
globalizacyjnych, poszczególne kraje nordyckie róĝniïy siÚ miÚdzy sobÈ zarówno co do
momentu zaistnienia w nich dyskursu globalizacyjnego, jak teĝ co do szczegóïów proponowanych rozwiÈzañ. Wspólny mianownik w dziaïaniu wszystkich tych krajów stanowiïa
strategia nakierowana na umiÚdzynarodowienie dziaïalnoĂci sektora publicznego, w tym
szczególnie szkolnictwa wyĝszego. Orientacja ta byïa pochodnÈ stosowanego przez kraje
nordyckie tzw. aktywnego umiÚdzynarodowienia, które po zimnej wojnie staïo siÚ nieomal
znakiem Þrmowym maïych pañstw nordyckich, chcÈcych zamarkowaÊ swÈ pozycjÚ i uzyskaÊ przewagÚ poprzez aktywnÈ dyplomacjÚ publicznÈ na arenie miÚdzynarodowej. Z perspektywy szkolnictwa wyĝszego strategiczne wpisywanie siÚ w obowiÈzujÈcy paradygmat
umiÚdzynarodowienia rozwoju instytucji w sferze publicznej pociÈgnÚïo za sobÈ gïÚbokie
i czÚsto nieodwracalne zmiany w strukturze uczelni, ich funkcjonowaniu oraz w spoïeczno-kulturowym uprawomocnieniu dziaïania caïego sektora szkolnictwa wyĝszego i nauki
w pañstwie.

UmiÚdzynarodowienie jako konsekwencja globalizacji
i jako instrument zmiany instytucjonalnej
DiagnozujÈc w 2004 roku stan relacji pomiÚdzy szkolnictwem wyĝszym, umiÚdzynarodowieniem i pañstwem narodowym, Jürgen Enders z Centrum Studiów Polityki Szkolnictwa Wyĝszego Uniwersytetu w Twente zauwaĝyï, ĝe umiÚdzynarodowienie jest coraz
wiÚkszym wyzwaniem dla do tej pory dominujÈcego, narodowego charakteru instytucji
akademickich (Enders 2004: 361). IdÈc dalej tym tropem, moĝna zaryzykowaÊ twierdzenie,
ĝe uĂwiadomienie sobie nieuniknionoĂci procesu przenikania siÚ wymiaru miÚdzynarodo-
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wego szkolnictwa wyĝszego i badañ z narodowo osadzonÈ i legitymizowanÈ instytucjÈ
uniwersytetu zmienia zasadniczo spoïecznÈ, ekonomicznÈ i kulturowÈ rolÚ szkolnictwa
wyĝszego. W zwiÈzku z tym pozycja tego sektora nabiera zupeïnie nowego i strategicznego znaczenia w systemach spoïecznych niektórych pañstw, mimo istnienia zjawiska, które
Kerr (1990) deÞniowaï jako napiÚcie istniejÈce pomiÚdzy trendem do umiÚdzynarodowienia dziaïalnoĂci akademickiej i trendem do nacjonalizowania celów szkolnictwa wyĝszego,
a Teichler (2002) nazwaï umiÚdzynarodowieniem treĂci w opozycji do nacjonalizacji formy.
W zaleĝnoĂci od stopnia otwarcia danego kraju na trendy pïynÈce z otoczenia miÚdzynarodowego instytucje w sferze publicznej przyjmujÈ róĝne postawy w odniesieniu do
wyzwañ zmieniajÈcej siÚ rzeczywistoĂci. Dla szkóï wyĝszych umiÚdzynarodowienie moĝe
byÊ postrzegane jako szansa lub zagroĝenie i jako takie dawaÊ przyczynek do zmian lub
stanowiÊ wyzwanie nie do pokonania. Niemniej jednak w ostatnich dekadach umiÚdzynarodowienie staïo siÚ, w duĝej mierze pod wpïywem strategii lizboñskiej i procesu boloñskiego, coraz powszechniejszym i integralnym skïadnikiem myĂlenia o tym, jak instytucje
akademickie powinny sobie radziÊ z konkurencjÈ wywoïywanÈ procesem globalizacji. Tak
rozumiane umiÚdzynarodowienie naleĝy uznaÊ za funkcjonalny mit dla uczelni dziaïajÈcych w otoczeniu instytucjonalnym, w którym sÈ one ciÈgle konfrontowane z nowymi miÚdzynarodowymi normami wyznaczajÈcymi ich ramy organizacyjne i sposoby dziaïania.
UmiÚdzynarodowienie postrzegane przez pryzmat perspektywy neoinstytucjonalnej jest
mitem organizacyjnym i staje siÚ nadzwyczajnym standardem, który jest manifestowany
przez organizacje, nawet jeĂli nie przyczynia siÚ on do podniesienia ich wydajnoĂci (Christensen i in. 2007, s. 57–58). DziÚki temu organizacje w sektorze publicznym upodobniajÈ
siÚ do siebie, czyli w naszym przypadku umiÚdzynarodowiajÈ swÈ dziaïalnoĂÊ, gdyĝ imitujÈc wzorce postÚpowania, dÈĝÈ do lepszego wpasowania siÚ np. w intencje rzÈdu lub
ministerstwa narzucajÈcego pewnÈ wizjÚ efektywnego dziaïania w danej dziedzinie w globalnej rzeczywistoĂci.
DopasowujÈc siÚ do standardu umiÚdzynarodowienia, wiÚkszoĂÊ uczelni zdaje sobie
równieĝ sprawÚ, ĝe miÚdzynarodowy proÞl i anglojÚzyczna oferta stanowiÈ o postrzeganej przez otoczenie toĝsamoĂci instytucjonalnej i przyczyniajÈ siÚ do tworzenia przewagi
konkurencyjnej w sytuacji coraz bardziej otwartego rynku usïug edukacyjnych. OczywiĂcie
sam proces umiÚdzynarodowienia moĝe byÊ podszyty pewnym idealizmem i wtedy oczekuje siÚ, ĝe zredukuje on znaczenie granic narodowych i podziaïów kulturowych poprzez
zmniejszanie barier jÚzykowych w projektach badawczych, nauczaniu i funkcjonalnej komunikacji dla celów akademickich. Najbardziej prawdopodobne jest wiÚc, jak zauwaĝa
Stier (2004), ĝe zarówno motywy ekonomiczne, jak i ideologiczne majÈ znaczenie dla upowszechniania i instytucjonalizacji tego procesu.
Na pytanie, czy umiÚdzynarodowienie jest bezwiednym efektem globalizacji, czy teĝ
instrumentem pozwalajÈcym zmierzyÊ siÚ z jej skutkami i z nich skorzystaÊ, ciekawej odpowiedzi udzieliïy badania przeprowadzone w latach 2002–2005 w dwunastu uczelniach
regionu nordyckiego. Wykazaïy one, ĝe w tym obszarze Europy umiÚdzynarodowienie jest
czÚsto instrumentem zarzÈdzania organizacyjnego, sïuĝÈcym do zwrócenia uwagi w instytucji akademickiej na podstawowe kwestie dotyczÈce dostrzeganych wyzwañ i dokonywanych wyborów strategicznych. Tym samym umiÚdzynarodowienie zostaïo uznane za
jeden z najwaĝniejszych czynników sprawczych wpïywajÈcych na zmiany w nowoczesnej
instytucji akademickiej (Stensaker i in. 2008, s. 9). Co jednak równieĝ podkreĂlajÈ autorzy
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tej analizy, ów czynnik sprawczy jest „przeÞltrowywany” przez szczególne cechy charakterystyczne dla danej instytucji, takie jak status, umiejscowienie i panujÈca kultura organizacyjna.
Trend do umiÚdzynarodowienia instytucji akademickiej moĝe byÊ wzmacniany poprzez
istniejÈcÈ juĝ wczeĂniej kulturÚ korporacyjnÈ i uprzednio wypracowane struktury wspóïpracy z zagranicÈ. Przykïadem takiego rozwoju moĝe byÊ Uniwersytet w Bergen, nazywany „najbardziej miÚdzynarodowym uniwersytetem w Norwegii”, choÊ ostatnio o ten tytuï
w swej strategii umiÚdzynarodowienia ubiega siÚ równieĝ poïoĝony na poïudnie od Oslo
Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Biologicznych (UMB 2011). Zarówno w tych, jak i w innych przypadkach tradycyjne formy wspóïpracy z zagranicÈ wspóïistniejÈ z nowymi formami umiÚdzynarodowienia, co powoduje, ĝe strategia nie zawsze jest skoordynowana,
a nowe sposoby umiÚdzynarodowienia wprowadzane na szczeblu centralnym pozostawiajÈ sporo autonomii na niĝszych szczeblach organizacji (Tjomsland 2004: 10). CzÚstokroÊ
moĝe siÚ pojawiaÊ problem z ustaleniem ostatecznego ksztaïtu strategii, co wynika z róĝnego rozumienia zasadnoĂci umiÚdzynarodowienia i co za tym idzie, celowoĂci dziaïañ
z nim zwiÈzanych.
Przykïady przytoczone w tabeli 1 zostaïy zaczerpniÚte z uczelni w krajach nordyckich
i wskazujÈ na wspóïistnienie w dyskursie umiÚdzynarodowienia dwóch gïównych grup argumentów uzasadniajÈcych to dziaïanie. Bardziej tradycyjne argumenty odnoszÈ siÚ do
kwestii akademickich i spoïeczno-kulturowych, podczas gdy argumenty za umiÚdzynarodowieniem pojawiajÈce siÚ w kontekĂcie dyskursu globalizacyjnego majÈ podïoĝe nacechowane bardziej argumentami politycznymi i ekonomicznymi.
Tabela 1
Argumenty i powody umiÚdzynarodowienia w szkolnictwie wyĝszym
Tradycyjne podejĂcie akademickie
i spoïeczno-kulturowe

Wspóïczesne podejĂcie motywowane
politycznie i ekonomicznie

UmiÚdzynarodowienie leĝy w gestii indywidualnego
studenta albo wykïadowcy

Za umiÚdzynarodowienie jest odpowiedzialna
uczelnia lub jej jednostka

UmiÚdzynarodowienie jest procesem oddolnym

UmiÚdzynarodowienie jest procesem odgórnym

UmiÚdzynarodowienie odnosi siÚ i prowadzi do
róĝnorodnoĂci

UmiÚdzynarodowienie odnosi siÚ do standaryzacji

UmiÚdzynarodowienie oznacza ÞzycznÈ interakcjÚ,
np. mobilnoĂÊ

UmiÚdzynarodowienie jest uzaleĝnione bardziej od
interakcji wirtualnej, np. webinar i wykorzystanie
technologii teleinformatycznych

UmiÚdzynarodowienie jest procesem nieformalnym
i ad hoc.

UmiÚdzynarodowienie jest dziaïalnoĂciÈ sformalizowanÈ i zrutynizowanÈ.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Stensaker i in. 2008.
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Stosunek do globalizacji i umiÚdzynarodowienie szkolnictwa wyĝszego
w Danii
W Danii w marcu 2006 roku zostaïa zawarta umowa miÚdzy rzÈdem i czïonkami Rady
ds. Globalizacji (Globaliseringsrådet), dotyczÈca zobowiÈzujÈcego partnerstwa o wspóïpracy na rzecz stworzenia strategii wobec globalizacji. Rada ta pracowaïa intensywnie
juĝ od kwietnia 2005 roku nad zdeÞniowaniem wyzwañ, jakie zjawisko to niesie dla Danii.
Oprócz tematyki zwiÈzanej z jej wpïywem na gospodarkÚ, najwaĝniejszymi tematami byïo
podkreĂlenie wagi szkolnictwa wyĝszego i badañ naukowych w sprostaniu nowym wyzwaniom. Efektem rocznego okresu dziaïañ Rady byïa opublikowana w kwietniu 2006 roku
strategia dla Danii w gospodarce Ăwiatowej pt. „PostÚp, odnowa i bezpieczeñstwo” (Regeringen 2006). Zawieraïa ona spis najwaĝniejszych inicjatyw, które naleĝaïoby podjÈÊ w celu
jeszcze lepszego komunikowania siÚ z innymi krajami i aktywnego udziaïu w miÚdzynarodowym podziale pracy. Sformuïowano cztery gïówne obszary strategii odnoszÈce siÚ
do: ksztaïcenia na Ăwiatowym poziomie, znaczÈcych i innowacyjnych badañ naukowych,
zwiÚkszenia liczby przedsiÚbiorców zorientowanych na wzrost oraz do przebudowy i odnowy gospodarki. Duñska strategia globalizacji spowodowaïa teĝ wyznaczenie strategii
kierunków polityki wobec szkolnictwa wyĝszego w latach nastÚpnych. Postulowano, aby:
– programy ksztaïcenia na poziomie studiów wyĝszych koñczyïo przynajmniej 50% absolwentów szkóï Ărednich danego rocznika. Instytucje edukacyjne majÈ w zwiÈzku z tym
podejmowaÊ kroki zachÚcajÈce uczniów do kontynuowania nauki, oferujÈc pomoc ÞnansowÈ lub specjalne kontrakty rozwojowe (tzw. development contracts). Do zwiÚkszenia
liczby kandydatów na studia powinny zachÚciÊ nowe, atrakcyjne programy nauczania
na kierunkach inĝynieryjnych, przyrodniczych, technologii komputerowych i informatycznych oraz medycznych. Naleĝy wzmocniÊ system doradztwa zawodowego;
– przeprowadziÊ reformÚ krótko- i Ărednioterminowych programów ksztaïcenia na studiach
wyĝszych. Wszystkie instytucje zaangaĝowane w ksztaïcenie w zakresie tzw. Ărednioterminowych cyklów nauczania winny zorganizowaÊ siÚ w kilka wielokierunkowych kolegiów uniwersyteckich, oferujÈcych wysoki poziom naukowy i nowoczesne Ărodowisko
ksztaïcenia. Naleĝy opracowaÊ nowe programy ksztaïcenia koncentrujÈce siÚ na zawodzie i praktyce;
– kontynuowaÊ reformÚ uniwersytetów. Uniwersytety winny otrzymaÊ fundusze w nastÚpstwie wszechstronnej oceny bieĝÈcych wyników i celów dotyczÈcych jakoĂci badañ, nauczania i rozpowszechniania wiedzy;
– ustanowiÊ niezaleĝny podmiot akredytacyjny w celu dokonania oceny programów ksztaïcenia w szkoïach wyĝszych, zgodnie z miÚdzynarodowymi standardami. Akredytacja ma
byÊ warunkiem do otrzymania Þnansowania ze Ărodków publicznych;
– wszyscy mïodzi ludzie koñczyli program ksztaïcenia dajÈcy globalnÈ perspektywÚ. WiÚcej studentów powinno odbywaÊ czÚĂÊ studiów za granicÈ. JednoczeĂnie naleĝy zwiÚkszyÊ atrakcyjnoĂÊ i moĝliwoĂci korzystania z uczelni duñskich mïodym, wysoko wykwaliÞkowanym zagranicznym studentom i nauczycielom akademickim;
– jeszcze bardziej upowszechniÊ i wzmocniÊ ksztaïcenie ustawiczne (por. Regeringen
2006).
WynikajÈcÈ z debat globalizacyjnych podstawÈ strategii zmierzajÈcej do umiÚdzynarodowienia duñskiego szkolnictwa wyĝszego i jego instytucji byïo przekonanie decydentów
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o koniecznoĂci zapewnienia sobie przez duñskie uczelnie udziaïu w rosnÈcym Ăwiatowym
rynku szkolnictwa wyĝszego. Stwierdzano m.in., ĝe o ile na gruncie krajowym trzeba siÚ
troszczyÊ o stwarzanie popytu na wyksztaïcenie uniwersyteckie, to na rynku miÚdzynarodowym popytu nie trzeba stwarzaÊ, lecz go zaspokajaÊ (Due 2009, s. 72). KonsekwencjÈ
takiego podejĂcia staïo siÚ w ostatnich latach prawie mechaniczne umiÚdzynarodowienie
wiÚkszoĂci kierunków studiów w Danii, co przejawia siÚ przede wszystkim znacznym rozszerzeniem oferty studiów w jÚzyku angielskim oraz intensywne rekrutowanie wykïadowców z zagranicy. W dalszej konsekwencji przejawem umiÚdzynarodowienia jest reklamowanie usïug duñskiego szkolnictwa wyĝszego za granicÈ oraz stwarzanie mechanizmów
publikowania wiÚkszoĂci badañ naukowych w jÚzyku angielskim, w tym w miÚdzynarodowych wydawnictwach.
Jak zauwaĝajÈ zasïuĝeni duñscy pracownicy naukowi starszego pokolenia, strategia
totalnego umiÚdzynarodowienia moĝe mieÊ nie do koñca pozytywne konsekwencje dla
zarzÈdzania duñskimi instytucjami szkolnictwa wyĝszego w przyszïoĂci. W szczególnoĂci
problematyczne moĝe siÚ staÊ utrzymanie duñskiej specyÞki horyzontalnego zarzÈdzania
w sektorze publicznym w sytuacji, gdy standardy zarzÈdzania przyniesione i akceptowane
przez zatrudnianych w tych instytucjach zagranicznych pracowników naukowych okaĝÈ siÚ
bardziej wydajne w umiÚdzynarodowionym Ărodowisku i bÚdÈ bardziej przystajÈce do tworzenia wiedzy i innowacji na Ăwiatowym poziomie (Fejerskov, Kringelbach 2009, s. 104–105).

Stosunek do globalizacji i umiÚdzynarodowienie szkolnictwa wyĝszego
w Finlandii
Na zlecenie premiera Mattiego Vanhanena w styczniu 2004 roku rozpoczÚto prace nad
raportem dotyczÈcym pozycji Finlandii w Ăwiecie. Za cel postawiono odpowiedě na pytanie, jak Þñska struktura gospodarki i rynku pracy moĝe sobie poradziÊ z wyzwaniami
globalnej gospodarki. Pod koniec 2004 roku opublikowano pod znamiennym tytuïem dokument koñcowy Kompetencja, otwartoĂÊ i odnawialnoĂÊ Finlandii, który staï siÚ wyznacznikiem strategii polityki Þñskiej w kolejnych latach (Prime Minister’s OfÞce 2004, s. 29).
NiewÈtpliwie na uwagÚ zasïuguje fakt, ĝe aĝ 24 strony liczÈcego w sumie 150 stron raportu
poĂwiÚcono edukacji, w tym przede wszystkim kwestii jakoĂci i wypracowaniu zachÚt i odpowiednich motywacji do zmiany w tym sektorze (Prime Minister’s OfÞce 2004, s. 22–46).
W dziedzinie szkolnictwa wyĝszego dostrzeĝono, ĝe „uniwersytety nie sÈ w stanie we
wszystkich wymiarach ksztaïciÊ konkurencyjnych jakoĂciowo najlepszych specjalistów”
oraz ĝe „w szczególnoĂci w dziedzinach technicznych Finlandia nie dorównuje konkurencji miÚdzynarodowej” (Prime Minister’s OfÞce 2004, s. 22). Dodatkowo stwierdzono, ĝe ze
wzglÚdu na fragmentacjÚ systemu edukacji Finlandia nie wykorzystuje w peïni posiadanych zasobów, a do tego w szkolnictwie wyĝszym zaniedbuje siÚ stosowanie systemu zachÚt i doradztwa, które pozwalaïyby na dobranie optymalnej Ăcieĝki edukacyjnej i szybkie
koñczenie procesu ksztaïcenia.
Proponowanymi Ărodkami naprawczymi dla uniwersytetów miaïo siÚ staÊ nabywanie
przez nie cech i uprawnieñ centrów doskonaïoĂci oraz ïÈczenie instytucji szkolnictwa wyĝszego w wiÚksze jednostki. Dotychczasowy system z 20 uniwersytetami, 6 konsorcjami
uniwersyteckimi i 29 politechnikami, jakkolwiek zapewniajÈcy dostÚpnoĂÊ szkolnictwa
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wyĝszego na terenie caïego kraju, zostaï uznany za zbyt rozbudowany i marnujÈcy przeznaczane na niego Ărodki. Symptomatycznym stwierdzeniem zawartym w raporcie byïa
uwaga, ĝe „maïy kraj moĝe osiÈgnÈÊ szczyty jedynie w kilku dziedzinach badawczych”,
tak wiÚc postulowano zmiany w Þnansowaniu i podziale zadañ badawczych i specjalizacji
miÚdzy szkoïami wyĝszymi (Prime Minister’s OfÞce 2004, s. 29).
Sposobem zapewnienia doskonaïoĂci w wybranych dziedzinach, a jednoczeĂnie impulsem do zmiany w caïym systemie szkolnictwa, miaïo byÊ promowanie miÚdzynarodowych klastrów kompetencji i za ich pomocÈ stworzenie konkurencyjnych na arenie miÚdzynarodowej uniwersytetów. Za najbardziej skuteczny sposób na wymuszenie zmiany
uznano jeszcze powszechniejsze stosowanie zasad Þnansowania wspierajÈcego konkurencyjne programy i projekty, które przyczyniajÈ siÚ do budowania silnego proÞlu naukowego i promowania programu centrów doskonaïoĂci. Postulowano równieĝ przyznanie
uniwersytetom wiÚkszej autonomii Þnansowej w zaleĝnoĂci od stopnia zaawansowania we
wcielaniu w ĝycie zaleceñ raportu. W caïej zmianie szczególnÈ rolÚ przewidziano dla politechnik, które miaïy siÚ staÊ przekaěnikami informacji i technologii dla spoïeczeñstwa, przy
jednoczesnym umiÚdzynarodowieniu ich dziaïalnoĂci i oferty edukacyjnej (Prime Minister’s
OfÞce 2004).
W nastÚpnych latach raport rzÈdowy na temat Finlandii w globalnej gospodarce zostaï dodatkowo doprecyzowany stworzeniem narodowej strategii na rzecz powstania spoïeczeñstwa wiedzy (Prime Minister’s OfÞce 2006). Zakïadaïa ona zwiÚkszenie wysiïków
w celu stawania siÚ w jeszcze wiÚkszym stopniu spoïeczeñstwem informacyjnym, przy
czym globalna gospodarka i globalizacja jako proces stanowiïy naturalne ramy referencyjne strategii.
Praktycznym przeïoĝeniem strategii na konkretne instrumenty sïuĝÈce radzeniu sobie
z presjÈ globalizacyjnÈ staïy siÚ opublikowane przez Þñskie Ministerstwo Edukacji i Kultury w roku 2009 plany umiÚdzynarodowienia szkolnictwa wyĝszego w Finlandii na lata
2009–2015. Juĝ we wstÚpie tego dokumentu moĝna przeczytaÊ, ĝe w obliczu uwarunkowañ stworzonych przez globalizacjÚ Finlandia musi zapewniÊ rozwój narodowego potencjaïu przez wspóïpracÚ miÚdzynarodowÈ w dziedzinie edukacji na poziomie akademickim.
Celem jest poprawienie atrakcyjnoĂci Finlandii jako miejsca lokowania inwestycji, przyciÈgania wysoko wykwaliÞkowanej technicznie kadry pracowników i ekspertów (Ministry of
Education 2009, s. 4–5). Oprócz wpisywania siÚ w ogólny dyskurs globalizacyjny, plany
z roku 2009 byïy w duĝej mierze rezultatem dziaïañ podjÚtych juĝ w roku 2001, kiedy to Ministerstwo Edukacji opublikowaïo raport grupy roboczej dotyczÈcy podniesienia poziomu
umiÚdzynarodowienia szkolnictwa Þñskiego w coraz bardziej globalnym Ărodowisku. Juĝ
wówczas zakïadano znaczny wzrost liczby studentów z zagranicy, umiÚdzynarodowienie
programów nauczania i podniesienie mobilnoĂci studentów Þñskich (OPM 2001). W tym
teĝ duchu, za jak najbardziej „naturalnÈ” kolejnoĂÊ rzeczy uznano w nastÚpnych latach implementacjÚ procesu boloñskiego. Potraktowano go instrumentalnie, jako narzÚdzie racjonalizujÈce umasowione Þñskie szkolnictwo wyĝsze, które w pierwszej dekadzie XXI wieku
uznano za „zbytnio zdywersyÞkowane” regionalnie i funkcjonalnie (Ahola 2005).
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Stosunek do globalizacji i umiÚdzynarodowienie szkolnictwa wyĝszego
w Islandii
JeĂliby wierzyÊ tylko informacjom o stosunku Islandii do globalizacji zawartych w przemówieniu premiera Islandii Halldóra Ásgrímssona w roku 2006, moĝna by odnieĂÊ wraĝenie, ĝe globalizacja jest ěródïem znacznego sukcesu gospodarczego tego maïego kraju (Ásgrímsson 2006). I rzeczywiĂcie, ogromne inwestycje bezpoĂrednie, podwojona od
2003 roku wartoĂÊ indeksów gieïdy w Rejkiawiku i duĝe Ărodki wpïywajÈce na fundusze
oszczÚdnoĂciowe i lokaty oferowane przez banki islandzkie zdawaïy siÚ potwierdzaÊ tezÚ,
ĝe w Ăwiecie globalnym nawet maïy kraj o otwartej gospodarce moĝe odnieĂÊ ogromny
sukces i przekuÊ go w trwaïy wzrost gospodarczy. Jednak na jesieni 2008 roku kryzys
wypïacalnoĂci funduszu Ice Save i nastÚpujÈcy po nim kryzys Þnansowy zachwiaï caïÈ
gospodarkÈ Islandii, pokazujÈc ciemnÈ stronÚ procesu globalizacji dla gospodarek narodowych maïych krajów (Carey 2009). NastÚpujÈce równieĝ w konsekwencji kryzysu Þnansowego radykalne zmiany na islandzkiej scenie politycznej staïy siÚ dalszym dowodem na
nieprzewidywalnoĂÊ i ogromnÈ moc sprawczÈ globalnych siï rynkowych2.
Pomimo spowodowanego kryzysem Þnansowym oczywistego i bardzo krytycznego
osÈdu wpïywu globalizacji na gospodarkÚ Islandii, w odniesieniu do szkolnictwa wyĝszego umiÚdzynarodowienie jest w dalszym ciÈgu postrzegane jako strategiczna szansa na
przetrwanie i rozwój tego sektora (OECD 2009). Zalecenia ekspertów zagranicznych w tej
kwestii sÈ o tyle waĝne, ĝe dyktowana przez kryzys Þnansowy koniecznoĂÊ szybkiej restrukturyzacji wydatków w sektorze publicznym spowodowaïa przewaĝnie ograniczenie
wysokoĂci imponujÈcych w poprzednich latach nakïadów na caïy system edukacji w Islandii3. Jedynie otwarte na Ăwiat szkolnictwo wyĝsze zostaïo ochronione przed radykalnymi
ciÚciami oszczÚdnoĂciowymi, co wiÈzaïo siÚ z podpisanymi w poprzednich latach kilkuletnimi kontraktami rozwojowymi miÚdzy Ministerstwem Edukacji i uczelniami4.

Stosunek do globalizacji i umiÚdzynarodowienie szkolnictwa wyĝszego
w Norwegii
Poszukiwanie w Norwegii zinstytucjonalizowanej oraz integrujÈcej szerokie krÚgi polityczne i gospodarcze inicjatywy w postaci rady ds. globalizacji musi siÚ skoñczyÊ niepowodzeniem. Spowodowane jest to faktem, ĝe o norweskim podejĂciu do wyzwañ
globalizacji dyskutowano juĝ w roku 2002 na forum parlamentu, przez co stopniowo i stosunkowo wczeĂnie wprowadzono do dyskursu publicznego globalizacjÚ pojmowanÈ jako
2

Od 1 lutego 2009 roku rzÈdy na Islandii objÚïa socjaldemokratyczno-lewicowo-zielona koalicja pod przewodnictwem
Jóhanny Sigurðardóttir, przeïamujÈc w ten sposób trwajÈcÈ przez ponad póï wieku dominacjÚ koalicji partii narodowo-konserwatywnych w polityce islandzkiej. W maju 2013 roku po przegranych wyborach ustÈpiïa ona miejsca Sigmundurowi
Davíðowi Gunnlaugssonowi z liberalno-agrarnej Partii PostÚpu.
3

W latach 2000–2005 nakïady publiczne na caïy system edukacji wzrosïy w Islandii o ok. 38% przy Ăredniej dla wszystkich krajów OECD w tym okresie wynoszÈcej 19%.
4

Pomimo kryzysu, niezïomnÈ wiarÚ w dotrzymanie zawartych w poprzednich latach kontraktów, które zawieraïy juĝ
dziaïania restrukturyzacyjne po stronie uniwersytetów, wyraziï Ingjaldur Hannibalsson, profesor i dziekan Szkoïy Biznesu
Uniwersytetu Islandii, w wywiadzie przeprowadzonym przeze mnie 11 maja 2009 roku. Tak teĝ rzeczywiĂcie siÚ staïo.
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paletÚ moĝliwoĂci do wykorzystania na potrzeby norweskiej gospodarki i spoïeczeñstwa
(St. meld. nr 19… 2002–2003). Nie bez znaczenia dla przebiegu debaty globalizacyjnej
w Norwegii pozostawaï z pewnoĂciÈ fakt, ĝe dziÚki wïasnym zasobom ropy naftowej i gazu
gospodarka norweska byïa w komfortowym poïoĝeniu w stosunku do swych póïnocnoeuropejskich sÈsiadów i miaïa zdolnoĂÊ znacznego amortyzowania zjawisk kryzysowych
w gospodarce globalnej. W przedstawionym w 2002 roku na forum Stortingu raporcie wyraěnie wskazywano kierunek postÚpowania wobec zjawiska globalizacji. Raport ïÈczyï cel
gïówny, jakim byïo stawanie siÚ Norwegii wiodÈcym „narodem wiedzy”, ze strategiÈ wykorzystania na potrzebÚ realizacji tego celu dobrze dziaïajÈcego systemu ksztaïcenia i badañ
naukowych, przykïadaniem wagi do rozwoju kapitaïu ludzkiego oraz podniesieniem poziomu umiÚdzynarodowienia (St. meld. nr 19… 2002–2003, s. 68–73).
Pod koniec roku 2006, niejako próbujÈc naĂladowaÊ dziaïania dÈĝÈce do koordynacji
polityki w kwestii globalizacji w krajach oĂciennych, wïadze Gïównej Organizacji Gospodarczej wystosowaïy zaproszenie do dialogu na temat zagwarantowania Norwegii zwyciÚskiej pozycji w erze globalnej (NHO 2006). Zalecano m.in. utworzenie na wzór duñski Rady
ds. Globalizacji, która zagwarantowaïaby, ĝe politycy bÚdÈ bardziej zdawaÊ sobie sprawÚ
ze znaczenia globalizacji dla Norwegii. Rada ta miaïa pozwoliÊ rzÈdowi dziaïaÊ w sposób
„skoordynowany, ofensywny i z wyprzedzeniem” (NHO 2006, s. 17). Postulowano dokonanie poïÈczenia kilku ministerstw w jedno, o szerokich kompetencjach Ministerstwo Gospodarki albo Ministerstwo Polityki KonkurencyjnoĂci, proponowano wprowadzenie budĝetów
wieloletnich z wyraěnym rozróĝnieniem miÚdzy inwestycjami i konsumpcjÈ oraz zalecano
wprowadzenie benchmarkingu jako centralnego instrumentu sïuĝÈcego ciÈgïemu monitorowaniu i porównywaniu rozwoju Norwegii z innymi krajami (NHO 2006, s. 23).
Juĝ wczeĂniej jednak rzÈd norweski metodÈ maïych kroków sformuïowaï norweskÈ
politykÚ w kwestii globalizacji znacznie szerzej, niĝ wynikaïoby to tylko z interesów gospodarczych. W Norwegii nie powoïano w koñcu ĝadnej specjalnej rady ds. globalizacji,
opracowywano natomiast na zlecenie poszczególnych ministerstw z duĝÈ czÚstotliwoĂciÈ
zróĝnicowane tematycznie raporty eksperckie, które stanowiïy podstawÚ debat parlamentarnych i debaty publicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaïo raporty o norweskiej polityce pomocy miÚdzynarodowej w nowej rzeczywistoĂci globalnej (St. meld. nr
13… 2008–2009), o odpowiedzialnoĂci spoïecznej biznesu w gospodarce globalnej (St.
meld. nr 10… 2008–2009), o norweskiej polityce zapobiegania katastrofom humanitarnym
(St. meld. nr 9… 2007–2008) oraz o obszarach zainteresowañ, zakresie odpowiedzialnoĂci
i moĝliwoĂciach dziaïania norweskiej polityki zagranicznej (St. meld. nr 15… 2008–2009).
Ministerstwo Finansów przedstawiïo raport na temat perspektyw gospodarczych (St. meld.
nr 9… 2008–2009), Ministerstwo Obrony propozycjÚ raportu o ochronie norweskiego bezpieczeñstwa, interesów i wartoĂci (St. prp. nr 48… 2007–2008), Ministerstwo Pracy i SpójnoĂci Spoïecznej raport o imigracji zarobkowej (St. meld. nr 18… 2007–2008), Ministerstwo
Gospodarki i Handlu raport o innowacyjnej gospodarce Norwegii (St. meld. nr 7… 2008–
2009) oraz Ministerstwo ¥rodowiska raport o norweskiej polityce klimatycznej (St. meld. nr
34… 2006–2007). JednoczeĂnie rzÈd norweski zamówiï prawie 200 ekspertyz i opracowañ
u osób mieszkajÈcych w Norwegii i za jej granicami na temat wyzwañ i kwestii stojÈcych
przed NorwegiÈ w nadchodzÈcym czasie. Osoby te zostaïy poproszone w ramach swych
kompetencji o odpowiedě na prosto postawione pytanie: „Zglobalizowana Norwegio – co
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dalej?”, co zaowocowaïo praktycznymi i innowacyjnymi wskazówkami fachowców z róĝnych dziedzin na temat polityki norweskiej w przyszïoĂci (Utenriksdepartementet 2009).
UmiÚdzynarodowienie szkolnictwa w Norwegii za pomocÈ reformy jakoĂciowej
Autorzy niedawno przeprowadzonych badañ dotyczÈcych norweskiego szkolnictwa
wyĝszego i badañ naukowych przedstawiajÈ róĝne czynniki napÚdzajÈce globalizacjÚ jako
nierozïÈcznie sprzÚĝone z caïym procesem zmiany spoïecznej i w konsekwencji zwiÈzane
z zachowaniami instytucji w sektorze publicznym. WĂród czynników tych wymienia siÚ postÚpujÈce zmiany technologiczne, zmiany ekonomiczne, zmiany polityczno-instytucjonalne i wreszcie zmiany kulturowe (Gornitzka 2008, s. 5–6). Wszystkie one prowadzÈ do coraz
powszechniejszej identyÞkacji dziaïañ pracowników nauki i samych uczelni w kontekĂcie
spoïecznoĂci globalnej, podczas gdy coraz mniejszÈ wagÚ przywiÈzuje siÚ do znaczenia
toĝsamoĂci lokalnej i narodowej.
W dyskurs globalizacyjny wpisywaï siÚ bezpoĂrednio raport przygotowany przez Ministerstwo Nauki, a odnoszÈcy siÚ w caïoĂci do edukacji i szkolnictwa wyĝszego w kontekĂcie ich umiÚdzynarodowienia (St. meld. nr 14… 2008–2009). Motywem przewodnim
raportu byïo przekonanie o koniecznoĂci uczynienia norweskich szkóï wyĝszych bardziej
atrakcyjnymi dla zagranicznych studentów i instytucji akademickich, zalecano równieĝ motywowanie norweskich studentów do podejmowania studiów na najlepszych jakoĂciowo
uczelniach zagranicznych. Za cel dziaïañ podnoszÈcych poziom umiÚdzynarodowienia
obrano jednoczeĂnie uczynienie norweskich uniwersytetów i szkóï wyĝszych najbardziej
atrakcyjnymi pod wzglÚdem jakoĂci, wspóïpracy ze Ărodowiskiem spoïecznym i biznesowym, choÊ poza ogólnymi sformuïowaniami brak byïo w raporcie szczegóïowych dziaïañ
na rzecz uczynienia z bardziej umiÚdzynarodowionego szkolnictwa wyĝszego czynnika
sprzyjajÈcego rozwojowi Norwegii jako spoïeczeñstwa opartego na wiedzy. Jedynie w kontekĂcie wspóïpracy nad strategiÈ dla regionów póïnocnej Norwegii wyraěnie podnoszona
byïa sprawcza funkcja takich instytucji, jak Uniwersytet Arktyczny lub programy wspóïpracy z RosjÈ w kontekĂcie strategicznego podniesienia jakoĂci ĝycia i rozwoju gospodarczego tej czÚĂci kraju (St. meld. nr 14… 2008–2009, s. 21–22).
Jednak najwiÚksze i wrÚcz strategiczne znaczenie dla procesu umiÚdzynarodowienia
szkolnictwa wyĝszego w Norwegii miaïa wdroĝona na przeïomie roku 2002/2003 tzw. reforma jakoĂciowa (Kvalitetsreformen), której jednym z wyraěnie zarysowanych celów byïo
szybkie dopasowanie uczelni i caïego systemu do miÚdzynarodowych standardów. Odwoïanie siÚ do jakoĂci w nazwie pakietu reform wskazywaïo cel strategiczny dla tej politycznie inspirowanej reformy caïego sektora szkolnictwa wyĝszego i badañ naukowych.
Jak podkreĂlali niektórzy badacze, reforma ta wcielaïa w ĝycie wizjÚ „zastÈpienia gïównych narodowych cech charakterystycznych dla norweskiego szkolnictwa wyĝszego przez
miÚdzynarodowe standardy i regulacje” (Tjomsland 2004: 8). Wprowadzenie reformy byïo
bezpoĂrednim rezultatem myĂlenia w kategoriach wyzwañ globalizacyjnych, z którymi
postanowiono aktywnie siÚ zmierzyÊ, a szkolnictwo wyĝsze zaczÚto wykorzystywaÊ jako
jeden z najskuteczniejszych instrumentów tego procesu. Reforma jakoĂciowa wzmocniïa
tradycjÚ wysyïania studentów i wykïadowców za granicÚ oraz przyjmowania znacznej liczby studentów z zagranicy na organizowane przez uniwersytety norweskie kursy w jÚzyku
angielskim. Dodatkowo powiÈzano poziom Þnansowania uczelni z miÚdzynarodowÈ mo-
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bilnoĂciÈ studentów. Uczelnie otrzymaïy teĝ wiÚcej swobody w ksztaïtowaniu polityki kadrowej, polegajÈcej na zatrudnianiu wykïadowców z zagranicy na uczelniach norweskich
(Frølich 2008).
Reforma jakoĂciowa miaïa za zadanie nie tylko radykalnie umiÚdzynarodowiÊ norweskie szkolnictwo wyĝsze. Owszem, potrzeba dziaïañ reformatorskich podjÚtych przez rzÈd
wynikaïa z chÚci dopasowania siÚ do zapisów deklaracji boloñskiej w kwestii wprowadzenia miÚdzynarodowych standardów edukacyjnych, co argumentowano rosnÈcÈ konkurencjÈ na miÚdzynarodowym rynku edukacyjnym. Edukacja jest produktem na rynku miÚdzynarodowym i konkurencja pomiÚdzy róĝnymi krajami bÚdzie zaleĝaïa od moĝliwoĂci
porównywania tego produktu. Jednak nie mniej waĝnym powodem zmian jakoĂciowych
byïy problemy z Þnansowaniem systemu szkolnictwa wyĝszego, w którym liczba studentów wzrosïa z 50 tys. w 1971 roku do 200 tys. w 2001 roku. Z liczbÈ tÈ budĝet narodowy
Norwegii coraz gorzej sobie radziï. Na dodatek uczelnie równieĝ nie radziïy sobie z rosnÈcÈ ciÈgle liczbÈ studentów, którzy czÚsto studiowali dïuĝej niĝ zakïadano, a ich koñcowe
wyniki i kompetencje nie byïy wystarczajÈco satysfakcjonujÈce ani dla potrzeb gospodarki
narodowej, ani teĝ dla samych studentów.
Wprowadzona w 2002 roku reforma posïugiwaïa siÚ symbolikÈ jakoĂci jak wytrychem
do wymuszenia wszechstronnych zmian przystosowujÈcych norweskie szkolnictwo wyĝsze do wyzwañ globalnych w XXI wieku. ChoÊ umiÚdzynarodowienie szkolnictwa wyĝszego nie byïo strategiÈ najbardziej eksponowanÈ przy okazji reformy, ïatwo moĝna zauwaĝyÊ
duĝÈ zbieĝnoĂÊ jej rozwiÈzañ z wieloma postulatami procesu boloñskiego, które zmierzaïy
do nadania europejskiej przestrzeni edukacji i badañ bardziej transnarodowego i miÚdzynarodowego charakteru.

Stosunek do globalizacji i umiÚdzynarodowienie szkolnictwa wyĝszego
w Szwecji
Dla Szwecji charakterystyczne jest postrzeganie zjawisk globalizacyjnych jako procesów ciÈgïych, z dïugÈ tradycjÈ, zapoczÈtkowanÈ juĝ w XIX wieku. Wedïug tej perspektywy mamy obecnie do czynienia z trzecim etapem globalizacji, który nastÚpuje po etapie
pierwszym z koñca XIX wieku, oraz drugim, po drugiej wojnie Ăwiatowej (Kubka 2009,
s. 249–250). Warto zwróciÊ uwagÚ na fakt postrzegania poprzednich etapów jako tych,
w ramach których Szwecja szybko nadrobiïa swe zapóěnienie cywilizacyjne i awansowaïa gospodarczo do ligi najbogatszych spoïeczeñstw Europy. Wykorzystane w przeszïoĂci
moĝliwoĂci rozwojowe i odczuwalny postÚp gospodarczo-spoïeczny utoĝsamiany z poprzednimi etapami globalizacji sprawiajÈ, ĝe w Szwecji panuje przekonanie o zdolnoĂci
spoïeczeñstwa do systemowej przebudowy i adaptacji do nowych warunków, mimo iĝ inspirowane globalizacjÈ dzisiejsze trendy rozwojowe sÈ mniej przewidywalne niĝ dawniej.
Jak zauwaĝa Andrzej Kubka, podstawÈ szwedzkiego przekonania o umiejÚtnoĂci radzenia
sobie z obecnÈ falÈ globalizacji jest uznawanie koniecznoĂci zachowania podmiotowoĂci
pañstwa narodowego w polityce, na której to podstawie tworzona jest szwedzka strategia
globalizacyjna (Kubka 2009, s. 252).
Aktywniejsza polityka w odniesieniu do globalizacji jest formuïowana w Szwecji od
grudnia 2006 roku, kiedy to rzÈd powoïaï RadÚ ds. Globalizacji (Globaliseringsrådet),
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w skïad której oprócz ministra edukacji, ministra spraw zagranicznych i ministra gospodarki weszïo jeszcze 19 przedstawicieli przemysïu, szefowie wielkich koncernów, naukowcy, rektorzy wyĝszych uczelni i szef centralnej organizacji zwiÈzków zawodowych. Szerokie spoïeczne zaplecze rady i wysoka ranga polityczna pozwoliïy jej dziaïaÊ zgodnie
z mandatem wykraczajÈcym poza pozycje charakterystyczne dla polityki partyjnej i partykularnych interesów grup spoïecznych. W pracy Rady podjÚto cztery szeroko deÞniowane obszary dotyczÈce: a) Szwecji jako spoïeczeñstwa wiedzy, b) odnowy gospodarki
przez budowanie jej zdolnoĂci dostosowawczych do globalnej konkurencji, c) elastycznoĂci rynku pracy i przystosowania do konkurencji, d) ewolucji systemów zabezpieczeñ
spoïecznych i systemu Þskalnego. Przedstawiony w 2009 roku raport koñcowy z dziaïañ
Rady przypadaï na czas coraz wyraěniejszych symptomów kryzysu gospodarczego w Europie i na Ăwiecie i moĝe dlatego ukazaï siÚ pod znamiennym tytuïem Daleko od kryzysu,
w podtytule nawiÈzujÈc do Szwecji osiÈgajÈcej sukcesy w nowej gospodarce globalnej
(Globaliseringsrådet 2009).
UmiÚdzynarodowienie szkolnictwa w Szwecji
We wspomnianym powyĝej raporcie koñcowym Rady ds. Globalizacji uwagÚ czytelnika zwraca umieszczenie prawie na poczÈtku pracy rozdziaïu o Szwecji jako kraju
opartym na wiedzy. Z tej deklaracji wywiedziona jest postulowana koniecznoĂÊ zwrócenia jeszcze wiÚkszej uwagi na edukacjÚ ustawicznÈ, usprawnienie i podniesienie wydajnoĂci systemu ksztaïcenia oraz koniecznoĂÊ bardzo wczesnej nauki jÚzyków obcych.
W Ălad za wydajnym systemem ksztaïcenia musi pójĂÊ sprawny sektor badawczy oraz
kompetentni nauczyciele (Globaliseringsrådet 2009, s. 31–45). O ile bardziej powszechna
i wczeĂniejsza nauka jÚzyków obcych ma daÊ szerokÈ bazÚ do wszelkich inicjatyw podnoszÈcych poziom umiÚdzynarodowienia, o tyle na szkolnictwie wyĝszym spoczywa odpowiedzialnoĂÊ za wykorzystanie przez SzwecjÚ trzeciej fali globalizacji w ostatnich latach
docierajÈcej do tego kraju.
Juĝ wczeĂniej jednak dobry przykïad radzenia sobie z instytucjonalnymi rozwiÈzaniami kwestii umiÚdzynarodowienia dawaïy najstarsze instytucje akademickie w Szwecji
– Uniwersytet w Uppsali i Uniwersytet w Lund. Uniwersytet w Uppsali zostaï w raporcie
z 2005 roku wymieniony przez SzwedzkÈ AgencjÚ Szkolnictwa Wyĝszego jako najlepiej
umiÚdzynarodowiona szwedzka uczelnia, co przejawiaïo siÚ m.in. wytyczeniem planu
dziaïania na rzecz umiÚdzynarodowienia, który zostaï oparty na juĝ istniejÈcych strukturach i sprzÚĝonego z caïoĂciowÈ strategiÈ dziaïania uczelni. Dziaïania na poziomie administracji centralnej przekïadaïy siÚ na dziaïania w najniĝszych hierarchicznie jednostkach
uczelni, a oprócz duĝej liczby studentów wyjeĝdĝajÈcych na wymianÚ zagranicznÈ, uczelnia oferowaïa równieĝ duĝÈ iloĂÊ kursów w jÚzyku angielskim i aktywny program przyjmowania studentów zagranicznych w ramach programu Internationalisation at Home
(Högskoleverket 2005, s. 71).
PodÈĝajÈc za zalecanymi przez AgencjÚ dziaïaniami, na uniwersytecie w Lund pod
koniec roku 2007 przyjÚto strategiÚ umiÚdzynarodowienia na lata 2008–2011, dziaïajÈc
w przekonaniu, ĝe pozwoli to tej uczelni staÊ siÚ jednym z wiodÈcych uniwersytetów w Europie. PodkreĂlano równieĝ, ĝe umiÚdzynarodowienie nie jest celem samym w sobie, lecz
narzÚdziem podnoszenia jakoĂci. Oznaczaïo to równieĝ nadanie miÚdzynarodowego cha-
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rakteru wszystkim strukturom i dziaïalnoĂci caïego uniwersytetu, a nie jedynie powiÚkszanie oferty akademickiej w jÚzyku angielskim dla studentów z zagranicy. Przy okazji przyjÚty
teĝ zostaï do realizacji projekt podniesienia jakoĂci zarzÈdzania instytucjonalnego dla caïej
administracji uczelni (Lunds Universitet 2007).
Jakkolwiek strategie umiÚdzynarodowienia nie we wszystkich szwedzkich uczelniach sÈ
tak modelowe, jak w Uppsali czy w Lund, a jak zauwaĝajÈ Svensson i Wihlborg (2010), w niektórych uczelniach bywajÈ wrÚcz dziaïaniami pozornymi, które kiepsko przekïadajÈ siÚ na
reformÚ programów nauczania i naleĝaïoby je za tÚ powierzchownoĂÊ mocno krytykowaÊ,
umiÚdzynarodowienie zakorzeniïo siÚ jako funkcjonalny mit w polityce publicznej i staïo siÚ
niepodwaĝalnym standardem w dziaïalnoĂci sektora szkolnictwa wyĝszego tego kraju.

Podsumowanie
W dziaïaniu instytucji szkolnictwa wyĝszego w krajach nordyckich bardzo waĝnym elementem, zarówno w wymiarze formalnym, jak i praktycznym, jest umiÚdzynarodowienie.
DuĝÈ wagÚ przywiÈzywanÈ do tego zjawiska moĝna wyjaĂniÊ jego wartoĂciÈ symbolicznÈ
i kojarzenie go z „naturalnymi”, pozytywnymi i poĝÈdanymi cechami ĝycia akademickiego
i funkcjonowania instytucji w sektorze szkolnictwa wyĝszego. W dyskursie zmiany organizacyjnej dokonywanej w sektorze szkolnictwa wyĝszego umiÚdzynarodowienie stawiane
jest w jednym rzÚdzie z globalizacjÈ i europeizacjÈ i jako takie staje siÚ pojÚciem uĝywanym do wytïumaczenia dokonujÈcych siÚ w szkoïach wyĝszych wielu innych zmian instytucjonalnych. Dzieje siÚ tak, mimo iĝ czÚsto istnieje spora rozbieĝnoĂÊ miÚdzy zmianami
organizacyjnymi wynikajÈcymi z wcielania w ĝycie ustawodawstwa, którego powstaniu towarzyszyïo silne poczucie narodowego charakteru instytucji sektora publicznego, a zmianami wynikajÈcymi z paradygmatu umiÚdzynarodowienia, który czÚsto jest zapoĝyczony
ze wspólnot epistemicznych, operujÈcych na poziomie transnarodowym.
Jak wykazaïy badania poszczególnych uczelni w krajach nordyckich, geograÞa, historia,
rozmiar, tradycja i proÞl instytucji akademickich wywierajÈ znaczny wpïyw na realizowanie
postulatu umiÚdzynarodowienia. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku uniwersytetów
i szkóï wyĝszych bardziej zwiÈzanych ze Ărodowiskiem regionalnym i lokalnym (Stensaker
i in. 2008, s. 10). W kaĝdym razie, co wyraěnie pokazujÈ badania Nicoline Frølich dotyczÈce uniwersytetów norweskich, umiÚdzynarodowienie wprowadzano przez oddziaïywanie
zewnÚtrznych czynników administracyjnych i rozwiÈzañ prawnych na uczelnie. Za pomocÈ
zachÚt Þnansowych i kontraktów rozwojowych zawieranych miÚdzy uczelniami a ministerstwem uczyniono umiÚdzynarodowienie oczywistÈ formuïÈ dziaïania uczelni (Frølich 2008,
s. 116). Jak siÚ okazaïo, jako mit funkcjonalny umiÚdzynarodowienie nadaje siÚ doskonale
do zarzÈdzania poĝÈdanÈ zmianÈ w caïym sektorze szkolnictwa wyĝszego.
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