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Kowalczuk-Wal dziak M. Academic Tutoring in Higher Education in Poland. The fundament of acade-
mic tutoring is the master-student relation, which not only promotes the student’s development in the scienti  c 
aspect but also in the personal and social one. Positive and multi-aspect implications of the use of tutoring in 
higher education systems of many countries (e.g. Great Britain, Portugal, Spain, Germany or Israel) justify the 
need to introduce tutoring into Polish universities to a greater extent than before. This paper presents the rea-
lity of higher education in Poland: the context and basic problems constituting the background for possibilities 
and limitations of application of academic tutoring in Polish conditions.
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Okre lenie problemu. W nowoczesnym procesie kszta cenia w szkole wy szej wzrasta rola 
i znaczenie metod pobudzaj cych aktywno , samodzielno , re  eksyjno  i odpowiedzialno  
studentów w sferze poznawczej i pozapoznawczej [19, 261–265; 1] oraz metod opartych na dia-
logu, pojmowanym jako relacja symetryczna, w toku której nast puje wymienno  ról nadawcy 
i odbiorcy, wymiana my li, kontakt osobowy, intelektualny i emocjonalny [22, 131]. Interesuj c  
propozycj , eksponuj c  walory obu grup metod, mo e by tutoring akademicki.

Analiza bada . Prekursorami tutoringu akademickiego byli m odzi ludzie, absolwenci lub 
studenci Uniwersytetu Oxfordzkiego, którzy prowadzili indywidualne lekcje dla dzieci z rodzin 
arystokratycznych lub szlacheckich. Tutor zamieszkiwa  z podopiecznym, a nawet odbywa  z nim 
podró  po Europie. Jednak e m odzie  kszta cona i wychowywana w ten sposób mia a trudno ci 
w kszta ceniu uniwersyteckim, opartym na egzaminach i wyk adach. W zwi zku z tym oko o 
1870 r. zdecydowano, e tutoring b dzie podstawow  metod  kszta cenia na uniwersytecie [23, 
31]. Do dzi  tutoring jest integralnym elementem sytemu kszta cenia studentów w Univeristy of 
Cambridge i University of Oxford, renomowanych uczelniach w Wielkiej Brytanii, wysoko cenio-
nych tak e w Europie i na wiecie (w rankingu QS World UniversityRankings 2013/2014 uczelnie 
© Kowalczuk-Wal dziak M. Tutoring akademicki w realiach polskiego szkolnictwa wy szego
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te zaj y odpowiednio 3 i 6 miejsce), przyczyniaj c si  do sukcesów ich absolwentów. W innych 
brytyjskich uniwersytetach stanowi on alternatywn  metod  kszta cenia.

Podstaw  tutoringu akademickiego jest relacja mistrza (tutor) i studenta (pupil), która sprzyja 
nie tylko rozwojowi naukowemu (poznawczemu), ale tak e osobistemu, spo ecznemu (pozapo-
znawczemu) studenta. Relacja ta jest budowana w toku cotygodniowych spotka  – tutoriali. Stu-
dent (czasami 2-3 studentów) na tutorialuprezentuje prac  pisemn  (najcz ciej w formie eseju lub 
w przypadku nauk cis ych – rozwi zanego zadania) na ustalony wcze niej temat, wynikaj cy z 
programu danego przedmiotu, po czym nast puje dyskusja na sygnalizowane zagadnienia. Stu-
dent ma tu mo liwo  wyg aszania swoich pogl dów i opinii, ich obrony (je li zostan  poddane 
krytyce przez tutora), uczy si  stawiania tez i argumentowania. Nie jest biernym odbiorc  wiedzy, 
ale jej odkrywc  i wspó twórc . Przyjmuje odpowiedzialno  za w asn  nauk , podejmowane 
dzia ania i ich skutki, a tym samym za jako  i wyniki procesu kszta cenia w szkole wy szej [14; 
23, 32–33]. Warto doda , e tutoring w szko ach wy szych mo e by  stosowany w innych for-
mach, np. tutoringu rówie niczego (peer tutoring) [28; 6; 11], tutoringu rozwojowego, i obszarach, 
np. pomoc studentom uzdolnionym lub maj cym trudno ci w uczeniu si , adaptacja studentów 
pierwszego roku studiów [12].

Tutoring akademicki jest tak e coraz cz ciej wykorzystywany w szkolnictwie wy szym w 
Europie i na wiecie [12; 4]. Jest to zwi zane z jednej strony – z poszukiwaniem alternatywnych 
dla masowej edukacji metod kszta cenia studentów, z drugiej za  – z pozytywnymi i wieloaspekto-
wymi implikacjami stosowania tej metody w szko ach wy szych. Tutoring korzystnie wp ywa na 
motywacj  studenta do nauki i osi gane przez niego rezultaty [16], u atwia czenie wiedzy teore-
tycznej z praktyczn  [26], powoduje wzrost poczucia podmiotowo ci, wp ywu i autonomii studen-
ta na proces kszta cenia [5] oraz poczucia odpowiedzialno ci za rezultaty w asnego uczenia si . W 
toku pracy metod tutorsk  kszta tuje si  u studenta metare  eksja nad procesem w asnego uczenia 
si , zdolno  do samodoskonalenia i samoregulacji [3]. Turoring przynosi tak e liczne korzy ci 
nauczycielowi, który w tej relacji powinien by  nie tyle przekazicielem wiedzy, co autorytetem, 
wychowawc , facylitatorem, d cym do uaktywnienia potencja u (zdolno ci, talentów) tkwi ce-
go w studencie [19, 264–265]. Metoda ta mo e by  tak e dla nauczyciela ród em doskonalenia 
zawodowego, autore  eksji nad w asnym dzia aniem. Korzy ci ze stosowania tej metody mo e 
odnie  te  uczelnia, stanowi bowiem ona antidotum na masowo  kszta cenia, sposób na odnow  
tradycyjnej misji uniwersytetu, a w dalszej perspektywie ca e spo ecze stwo, gdy  stwarza ona 
mo liwo ci wy aniania i kreowania elit, wprowadzania studentów w wiat warto ci i kultury [7].

Cel opracowania. Pozytywne i wieloaspektowe implikacje stosowania tutoringu w szkol-
nictwie wy szym wielu pa stw (np. Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Izraela), 
uzasadniaj  potrzeb  szerszego wprowadzania tutoringu w uczelniach polskich. W zwi zku z tym 
celem tego opracowania jest ukazanie mo liwo ci i ogranicze  wdra ania tutoringu w realiach 
polskiego szkolnictwa wy szego.

G ówne zagadnienia. Kszta cenie na studiach wy szych – strategie, koncepcje, plany i pro-
gramy, cele, metody, formy i rodki nie s  zawieszone w pró ni. Ich realizacja jest zawsze wpisa-
na w szersze ramy – kontekst spo eczno-kulturowy, ekonomiczny, gospodarczy danego kraju. W 
zwi zku z tym analizowanie tutoringu w odniesieniu do polskiego szkolnictwa wy szego, wyma-
ga wpierw nakre lenia kontekstu jego funkcjonowania.

Polska, jak wi kszo  krajów Unii Europejskiej, jest sygnatariuszem Deklaracji Bolo skiej, 
której realizacja w praktyce zapocz tkowa a wiele przemian w funkcjonowaniu systemu szkolni-
ctwa wy szego Europy. Wprowadzono system studiów trójstopniowych: studia pierwszego stop-
nia (licencjackie), studia drugiego stopnia (magisterskie), studia trzeciego stopnia (doktorskie), 
system porównywalnych dyplomów oraz punktowe rozliczanie osi gni  studentów (ECTS). 
Opracowano i wdro ono tak e Polskie Ramy Kwali  kacji dla Szkolnictwa Wy szego z uwzgl d-
nieniem oceny i zalece  Unii Europejskiej.
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System szkolnictwa wy szego i podstawy jego funkcjonowania w Polsce szczegó owo okre-
la ustawa Prawo o szkolnictwie wy szym z dnia 27 lipca 2005, znowelizowana 18 marca 2011. 

Nowelizacja ustawy przynios a wiele zmian legislacyjnych zarówno w obszarze zarz dzania 
i organizacji pracy uczelni oraz funkcjonowania kadry naukowo – dydaktycznej. Wzmocniono 
kompetencje rektora, wprowadzono nowe formy nadzoru i parametryzacji ró nych aspektów dzia-
alno ci uczelni,priorytetem uczynionodoskonalenie jako ci kszta cenia [18].

Funkcjonowanie polskiego systemu szkolnictwa wy szego warunkuje tak eliczba i jako  
studentów oraz kadry akademickiej. Polskie szkolnictwo wy sze, podobnie jak szkolnictwo wy -
sze w wielu krajach wiata (np. Kanadzie, Francji, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Australii) przekszta ci o si  z systemu elitarnego (dost pnego dla niewielkiego odsetka populacji) 
w system masowy [24; 29; 25]. W Polsce od 1990 do 2005 liczba studentów stale wzrasta a, pó -
niej jednak liczba m odych ludzi w wieku studenckim zacz a nieco spada  – w roku akademickim 
1990/1991 nauk  pobiera o 390.409 tys. studentów, w roku 2005/2006 – a  1.953.832 tys., nato-
miast w roku 2011/2012 liczba studiuj cych spad a do 1.764.060 tys. [13]. Co si  za  tyczy liczby 
nauczycieli akademickich, to zgodnie z danymi OECD w Polsce w 2011 r. na jednego nauczyciela 
akademickiego przypada o 15,6 studentów, co odpowiada o redniej dla krajów OECD wyno-
sz cej w a nie 15,6 [10]. Przy czym najmniej studentów na jednego nauczyciela akademickiego 
przypad o w 2011 r. na uczelniach medycznych (6) i uczelniach artystycznych (4,2) [18].

Warto doda , e rozwój szkolnictwa wy szego w Polsce ma przede wszystkim charakter 
ekstensywny, wraz ze wzrostem jego skali nie nast puje równie dynamiczny wzrost jako ci jego 
funkcjonowania. Skutkuje to, mi dzy innymi, do  nisk  pozycj  Polski w rankingach potencja u 
i rezultatów w obszarze innowacji – np. wed ug raportu Innovation Union Scoreboard 2013 Polska 
otrzyma a kategori  «innowatora o skromnych wynikach» [15], a w raporcieThe Global Innova-
tion Index 2013 zosta a sklasy  kowana na 49 miejscu (na 142 kraje) [8].

Kszta cenie wzrastaj cej liczby studentów wymaga tak e odpowiednich rodków  nansowych 
przeznaczanych na ten cel. Tymczasem od 2005 roku udzia  wydatków na szkolnictwo wy sze w 
Produkcie Krajowym Brutto zmniejsza si : z 0,99% w 2005 r. do tylko 0,67% w 2010 r. [13, 338].

Zaprezentowane wy ejczynniki warunkuj ce funkcjonowanie polskiego szkolnictwa wy sze-
go maj  znacz cy wp yw na wdra anie i realizacj  tutoringu w polskich uczelniach. W dalszej 
cz ci tekstu dokonuj  analizy tych czynników w odniesieniu do wdra ania tutoringu w praktyce 
kszta cenia akademickiego. Trzeba tu doda , e ten sam czynnik, w zale no ci od rozpatrywanej 
sytuacji, mo e u atwia  lub utrudnia  aplikowanie tutoringu.

A) WARUNKI USTAWOWE I REGULACJE PRAWNE FUNKCJONOWANIA POL-
SKIEGO SYTEMU SZKOLNICTWA WY SZEGO

W tej grupie czynników aplikacj  tutoringu mog  u atwia :
dyrektywy przedstawione w dokumentach europejskich (np. European Union strategy for 

modernising higher education 2011) dotycz ce poprawy jako ci szkolnictwa wy szego i dosto-
sowywania zaj  dydaktycznych do osobistych potrzeb studentów oraz wymaga  rynku pracy 
i przysz ych karier zawodowych – tutor sprawuje opiek  nad 2-3 osobami, jego pomoc ma cha-
rakter zindywidualizowany, student wspó uczestniczy w formu owaniu celów kszta cenia, uczy 
si  samodzielno ci my lenia i dzia ania, rozwi zywania z o onych problemów, co jest po dane 
przez pracodawców i przydatne w rozwoju kariery zawodowej;

zalecenia Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wy szego w Polsce: 2010 – 2020. Projekt rodo-
wiskowy [20, 70] akcentuj ce konieczno  indywidualizacji kszta cenia i zwi kszania mo liwo ci 
dostosowania programów nauczania do predyspozycji studentów;

za o enia koncepcji tutoringu akademickiego silnie koresponduj  z Krajowymi Ramami 
Kwali  kacji w zakresie wymaga  dotycz cych umiej tno ci i kompetencji spo ecznych absol-
wenta (np. merytoryczne argumentowanie, formu owanie krytycznych opinii, okre lanie prioryte-
tów s u cych realizacji okre lonego przez siebie zadania);
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do  du a autonomia uczelni w tworzeniu programów kszta cenia.
Natomiast wdra anie tutoringu utrudnia  tu mog  takie czynniki, jak:
o do  du a hierarchiczno  i sztywno  struktury organizacyjnej polskiego szkolnictwa 

wy szego – nie sprzyja to nawi zywaniu bliskich, indywidualnych, partnerskich relacji mi dzy 
studentem a nauczycielem akademickim, co jest podstaw  tutoringu orazustalania harmonogramu 
spotka  tutorskich;

o liczne obwarowania prawno-administracyjne, konieczno  precyzacji, wery  kacji i do-
kumentowania efektów kszta cenia – nadmiar przepisów i regu  nie sprzyja budowaniu relacji 
tutor-student, która powinna by  elastyczna, dostosowana do potrzeb i mo liwo ci studenta [18].

B) LICZBA I JAKO  STUDENTÓW ORAZ KADRY AKADEMICKIEJ
W tej grupie czynników aplikacj  tutoringu u atwia  mog :

ni  demogra  czny powoduj cy zmniejszanie si  liczby studentów – stwarza to szans  
wdra ania koncepcji tutoringu w uczelniach na wi ksz  skal ;

ni  demogra  czny prowadz cy do koncentracji kszta cenia w du ych i wzgl dnie silnych 
o rodkach, ale jednocze nie wymuszaj cy na nich podnoszenie jako ci oferowanych us ug eduka-
cyjnych – jedn  z propozycji zach caj cych kandydatów do studiowania w tych o rodkach mo e 
by  metoda tutoringu;

stosunkowo niewielka liczba studentów na kierunkach medycznych, artystycznych, ma-
tematycznych,  zycznych w polskich uczelniach [27; 10], co znacznie mo e u atwia  tu aplikacj  
koncepcji tutoringu; ponadto kszta cenie studentów w tych dziedzinach metod  tutorsk  zwi ksza 
szans  na «znajdywanie» liderów w sferze tych nauk, którzy w nieodleg ej perspektywie czaso-
wej mog  by  autorami cennych rozwi za  w zakresie nowoczesnych technologii czy odkry  
medycznych [18];

zwi kszaj ca si  liczba laureatów olimpiad przedmiotowych przyjmowanych na studia 
(np. w Szkole G ównej Handlowej w roku 2012/2103 studiowa o 90 olimpijczyków) [27, 23]; s  
to uczniowie posiadaj cy ponadprzeci tn  wiedz , a praca metod  tutorsk  mo e rozwin  ich 
talenty, wzmocni  ich kreatywno  i zaanga owanie w proces studiowania;

wyra ne umacnianie si  orientacji humanistycznej w dydaktyce szko y wy szej [22, 102–106].
Do czynników utrudniaj cychza  wdra anie tutoringu mo na tu zaliczy : 
o ni  demogra  czny powoduj cy minimaln  selekcj  kandydatów na studia, do  cz sto 

przyjmowane s  osoby o niezbyt wysokich osi gni ciach w nauce, trudno spo ród nich wybra  
ch tnych do uczestnictwa w tutorialach; 

o relatywnie s abe przygotowanie kandydatów na studia na wcze niejszych etapach edu-
kacji do samodzielno ci my lenia, kreatywno ci oraz pracy zespo owej, co mo e zniech ca  do 
uczestnictwa w tutorialach, które akcentuj  te aspekty w procesie dydaktycznym;

o umasowienie polskiego szkolnictwa wy szego – du e grupy wyk adowe i wiczeniowe 
powoduj  atmosfer  anonimowo ci i depersonalizacji procesu dydaktycznego, znacznie ograni-
czaj  dialog, wymian  my li i nawi zywanie bezpo rednich relacji studentów z nauczycielami 
akademickimi [18]; 

o upragmatycznienie i instrumentalizacja wiedzy akademickiej – studentom do  cz sto 
zale y na szybkim zaliczaniu przedmiotów i zdobywaniu kolejnych dyplomów (w Polsce modne 
sta o si  studiowanie na kilku kierunkach) ni  na autentycznym zaanga owaniu w studia, zdoby-
waniu wiedzy i wszechstronnym rozwoju osobowo ci;

o brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli akademickich do pe nienia roli tutora;
o niedostateczna wiedza studentów na temat tutoringu;
o niedostateczna znajomo  podstawowych sk adników procesu kszta cenia (np. metod, 

form kszta cenia) przez nauczycieli akademickich, a tym samym brak znajomo ci istoty metody 
tutorskiej; tylko nieliczne szko y wy sze w Polsce (np. SGH w Warszawie) oferuj  nauczycielom 
akademickim zaj cia z dydaktyki szko y wy szej; 
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o budowanie autorytetu nauczyciela akademickiego raczej na w adzy wynikaj cej z zajmo-
wanego stanowiska ni  na autorytecie opartym na kompetencjach, szacunku i zaufaniu, co jest 
kluczowe w pracy metod tutorsk ;

o cie ka kariery naukowej nauczycieli akademickich jest zwi zana g ównie ze zdobywa-
niem kolejnych stopni naukowych – w karierze pracownika naukowego zdolno ci i umiej tno ci 
dydaktyczne s  ma o doceniane, co mo e zniech ca  do podejmowania wysi ku przygotowywa-
nia tutoriali.

C) FINANSOWANIE 
W tej grupie czynników aplikacj  tutoringu u atwia przede wszystkim mo liwo  korzystania 

z funduszy Unii Europejskiej, niektóre polskie szko y (np. Wy sza Szko a Pedagogiczna TWP w 
Warszawie) wprowadzaj  system tutoringu, korzystaj c z tych rodków, a utrudnia zmniejsza-
niesi  zasobów  nansowych uczelni, co powoduje brak mo liwo ci  nansowanianauczycielom 
akademickim zaj  dla 2-3 studentów oraz organizowania im szkole  przygotowuj cych do pro-
wadzenia tutoriali [18].

D) ETOS AKADEMICKI
W Polsce zachowa o si  stosunkowo du o elementów tradycji wspólnoty akademickiej, która 

przestrzega norm nie dlatego, e s  wymuszane z zewn trz i racjonalne z punktu widzenia efek-
tywno ci, ale z tego powodu, e s  przez cz onków wspólnoty uwa ane za s uszne i dobre [9]. To 
mo e sprzyja  wprowadzaniu idei tutoringu odwo uj cej si  do tradycyjnych warto ci uniwersy-
tetu, poszukiwania prawdy, wprowadzania studentów w wiat kultury, budowania relacji mistrz-
-ucze . Z drugiej za  strony Polsk  charakteryzuje relatywnie wi kszy dystans w adzy ni  Stany 
Zjednoczone czy kraje Europy Zachodniej [17]. Izabela Marzec wskazuje, e «Wi kszy dystans 
w adzy mo e sprawia , e partnerstwo i za y o  mi dzy tutorem a podopiecznym mog  by  trud-
niejsze do osi gni cia ni  w innych grupach kulturowych o mniejszym dystansie w adzy» [21, 97].

Wnioski. Wdra anie koncepcji tutoringu w polskich uczelniach mo e napotyka  szereg ba-
rier i trudno ci, nastr cza  ró nych problemów i w tpliwo ci, które dodatkowo pot guje skromne 
do wiadczenie i niewystraczaj cy dorobek naukowy w tym obszarze. Warto zauwa y , e z po-
dobnymi trudno ciami we wdra aniu tutoringu zmagaj  si  te  uczelnie w innych krajach Europy 
i wiata [2]. Jednak, pomimo tych problemów, jest te  w polskich warunkach szereg okoliczno ci 
sprzyjaj cych stosowaniu tej metody, które warto wykorzystywa  ze wzgl du na jej liczne i wie-
loaspektowe walory, co czyni si  ju  w takich polskich szko ach wy szych, jak: Wy sza Szko a 
Pedagogiczna TWP w Warszawie – projekt «Nowoczesny wyk adowca – tutor i coach», Dolno-
l ska Szko a Wy sza we Wroc awiu – program «Tutor» czy Akademia Artes Liberales – Mi dzy-

wydzia owe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH).
Trzeba jednak doda , e tutoring jest metod  kszta cenia wywodz ca si  z innego kraju i nie 

nale y, pomimo licznych zalet, przeciwstawia  go modelowi kszta cenia powszechnie obowi zu-
j cemu w polskich szko ach wy szych. Natomiast warto wykorzystywa  elementy tej metody w 
realizacji procesu kszta cenia i uczenia si  studentów, co umo liwi  mo e rozwój i/lub doskonale-
nie ich potencja u poznawczego i pozapoznawczego.
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